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ఉపోదాతము 
ఇం 

రామతీర్ణప్వామి వ్య క్రిత్వము బహుముఖ(పజ్ఞాభరితము. భారతీయ, భారతీ 

యేతర త త్వ్వశాస్ర్రసారమును తనలో నిముడ్చుకొనిన త త్త్వచేత్త రామ 
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రామతీర్ణ స్వామి (ప్రాచీన ఆధ్యాత్మికసం దేశమును ఆధునికులకు అందించు 
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కొనిపోవుటకును ఎనలేవి కృషిసల్పిన మహనీయుడు. జాతీయజీఏత _గంథ 
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వహింపకున్నను ఆయన చేపిన బోధలు, ఇచ్చిన నందేశము _ పెక్కు 

మంది భారతీయ యువకులను ఉ త్రేజపటిచి వారిని సంకుచితత్వమునకు 
ఆతీతులనుగా చేసి, వారిలో విశ్వమానవ సౌ(భ్రాత్వభావనను నెలకొల్చినవి. 
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1. జననము _(పాథమికవిద్యాభా్యసము 

గోసాయి (బాహ్మణులలో (గోస్వామి అనియు కొన్నియెడల వ్యవహారము) 

ఒక పురుషుడు నేటి పశ్చిమ పాకిస్థానులోవి చిత్రాలునకు సమీపమునగల 

“స్వాతీ అనుచోట ప్పిరపడి వంశక ర్త అయ్యెను. ఆవంళములో ఒకని 
వలన ఆవంశమునకు పేరుప్రతిష్టలు వచ్చినవి. ఆవంశములో ఒకశాఖ 

అప్పటి పంజాదిరాష్ట్రములోని గుజరన్వాలా జిల్లాలో ఉన్న మురళీవాలా 

అను (గ్రామమునకు వలనపోయెను. పందొమ్మిదవ శతాల్దీ చివరి దశాబ్దులలో 
ఆ [గామమున వివపించుచున్న గోసాయివంశములో హీరానందుడు అను 

నాయన (ప్రసిద్దుడు. ఇతడు పురోహితవృ త్తి చేపికొనుచుండెడివాడు, 

ఈతనికి 1870 |పాంతమున ఒక కుమారుడు కలిగెను. హీరానందువి తండి 

రామచందదుడు. ఆయన గొప్ప జ్యోతిష్కుడు. ఆయన పిల్లవాని జాతక 

చక్రము వేనెను. జాతకము ఎట్లున్నదని అడుగగా ఆయనకు నవ్వును 

ఎడ్పునుకూడ వచ్చినవట | జొతకమునుదిట్టి చూడగా, పిల్లవాడు అల్పా 

యుష్కుడో, మాతృవిహీనుడో కాగలడని తోచి ఆయన మిగుల దుఃఖ 

వడెను. కాని పిల్లవాడు (బడికి బిట్టకట్టినచో మహావిద్వాంసుడై, మతా 

చార్యుడై తనకు, తన వంశమునకు ఎనలేని కీర్తి తెచ్చుకొనగలడనియు 
ఆయన (గహించెను. రామచంద్రపండితుడు నిజముగ అట్టి ఫలితమునే 

చెప్పియుండినచో అది అక్షరముల జరిగినదనియే మనమిప్పుడు చెప్ప 

వచ్చును. బాలుని జాతకమును మరికొందరు జ్యోతిష్కులుకూడ పరిశీలించి 

కొన్ని ఫలితములను చెప్పిరి, ఆ పిల్ల వాడు పెరిగి పెద్దవాడై నపిమ్మట సంసార 

బంధములనుండి విముక్తుడై, విదేశయ్మాత్రలు చేయుచు, తన మాతృ దేశపు 
కీ ర్రిపతిష్టలను ఇనుమడింపజేయునవియు, అతని $0.40 వంవత్పరముల 
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నడిమివయసున ఆతనికీ_ర్రి దళదిశా వ్యా ప్పమగునవియ, ఒక జలగండమున 
ఆతని జీవితము ముగియుననియు ఆ జ్యోతిష్కులు చెప్పిరి. 

పై విషయములను [ధువపజుచుటకు లిఖితాధారము లేవియు లేవు. సాధా 

రణముగా మహాపురుషుల జీవితములలోని సన్ని వేశములనుగూర్చి కొన్ని 
కట్టుకథలు, వానిని జ్యోతిష్కులు ముందుగా చెప్పిరనుటయు మనము విను 

చుందుము. కాని రామచందద్రగోసాయి, ఇతరజ్యోతిష్కులు, ఇట్టి ఫలితము 
లను చెప్పియుండుట ,నిజమే అయినచో వారు తప్పక దూరదర్శనులని 

చెప్పవలపియున్నది. వారు చెప్పినదానిలో చాలభాగము యథార్హ మైనది, 

ఆ పిల్లవానికి తీర్షరాముడని "పేరు పెట్టిరి. నారాయణస్వామి, పురాణపింగు 

అనువారు చెప్పినదావినిబిట్టి తీర్గరాముడు పుట్టినతేది 22.10.1873. కాని 

రామతీర్ణస్వామి మేనల్లుడగు (వజలాలు 1870వ సం॥లో ఆయన జన్మించె 

నని తెలిపెను. (విక్రమ సం॥ 1927 కా ర్హికమాసము) దీనికి ఆధారముగా 

ఆతడు సరియెనతేదిసి పేర్కొనిన హీరానందుని లేఖను ఆధారముగా 

చూపెను. ఇదియే సరియైనచో రామతీర్ణస్వామి గాంధి మహాత్ముని సన్నిహిత 
నమకాలికు ఉన్నమాట. 

పిల్ల వానికి ఒకసంవత్సరము దాటినసిమ్మట ఆతని తల్లి చనిపోయెను. 
కొడుకును పెంచి పెద్దచేయవలనసిన భారమంతయు హీరానందునిపై బడెను, 
అందుచే అతడు తన బంధువులలో ఒకరిసాయ మర్చించెను, అతని అక్క 
గారు థారమ కౌరును, బావగారు గోసాయి థాకూరును జండియాలా అను 

చోట నివసించుచుండిరి. వారిద్దరిని, పిల్లవానికి కొంచెము వయసు వచ్చు 

వరకు తనయొద్దకు వచ్చియుండుడని (పాధేయపడెను. హీరానందునికి ఒక 

కుమా _రెకూడ కలదు. ఆమె తీర్టరామునికం టె ఏడాది పెద్దద. 

తీర్చరామునికి చిన్నతనములో ఆరోగ్యము బాగుండెడిదికాదు. మతాచార 
పరాయణురాలయిన థారమ కౌరు రోగిష్టియెన తీర్గరాముని చంక నె త్తుకొని 



జ ననము.[ప్రాథమి క విద్యాభ్యాసము 8 

(ప్రతిదినము మురళీవాలాలోని దేవాలయములకు పోయి వచ్చుచుండెడిది. 

ఈ దేవాలయసందర్శనము తీర్చరాముని మనస్సుపై ఎంతో (ప్రభావము కలుగ 

చేసినది. సాయంకాలములందు ఆలయములనుండి వినవచ్చు శంఖధ్వాన 

మన్నచో పిల్లవానికి అమితమైన (పీతి ఏర్పడినది. ఒకప్పుడు తీర్చరాముడు 

పోరుపెట్టి ఏడ్చుచుండగా, ఆతనిని ఊరడించుటకు మార్గాంతరములేక శంఖ 
ధ్యానము _మోగుచున్న శివాలయమునకు తీసికొనిపోగా అతడు పోరు పెట్టుట 

మానెనట | తీర్థరామునకు వయస్సు వచ్చుదున్నకొలదియు అతనికి పురాణ 

కాలకేపములకుపోయి కథలు వినుటయం దాస క్రి వృద్దికాడొచ్చినది. ఒక 

సారి హీరానందపండితుడు, సుమారు రెండేండ్ర వయసులోనుండి తప్పటడు 
గులు వేయుచున్న తీరరాముని కథాకాలక్షేషమునకు తీసికొనిపోయెను. 
అచ్చట ఆ బాలుడు నిశ్శబ్ణముగా కూర్చుండుటయేగాక, పురాణము ముగియు 

వఅకు పౌరాణికునివంక రెప్ప వేయక చూచుచునేయుండెనట. ఈ సంగతి 

హీరానందుడే చెప్పెను. మరునాడు కథా(ప్రారంభసూచకముగా శంఖము 

(మోగగానే తీర్జరాముడు ఎడ్వ నారంభించెను. ఆటబొమ్మలు, మిఠాయిలు 

ఎవ్ని యిచ్చినను అతడు ఏడుపు మానలేదు. కథాకాలకషేపము జరుగుచున్న 

చోటికి తీసికొని వెళ్ళినపిమ్మటకాని తీర్గరాముడు ఊరుకొన లేదు. 

తీర్గ రామునికి ఆరేండ్లు వచ్చినవి. ఆతనిని ఆ(గామములోని [పాథమిక 

పాఠళాలలో చేర్చిరి. అతడు పాఠశాలలో బుద్ధిశాలియనియు, [ళద్దగలవా 

డనియు పేరొందెను. అయిదుసంవత్సరముల చదువును ఆతడు మూడేం 

డ్తలో పూ_ర్రిచేసెను, ఆతనికి ఉర్దూ, పారశీకభాషలలో మంచి అభిరుచి 

ఏర్పడెను. “షీక్సాది” కంఠపాఠముచేయుట ఆతనికి కొంచెము కష్ట 
మయ్యెను. ఒకనాడు తీర్ణరాముడును, మరికొందరు బాలురునుకలిసి ఒక 

సాధువును దర్శించుటకు పోయిరి ఆ సాధువు ఈ బాలకుల భవిష్యత్తును 

గూర్చి జోన్యము చెప్పెను, తీర్చరాముడు భవిష్యత్తులో మత తాత్త్వికరంగ 
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ములయందు గొప్ప పేరుప్రతిష్టలు గడింపగలడవి ఆ సాధువు చెప్పెను. 

ఈ సంఘటననుగూర్చి వజలాలు (వాసెను. తీర్చరామునకు ఆటపాటలలో 

అభిరుచిలేచు. ఆతడు (ప్రొద్దుటపూట చదువుకొనుచు, పగలంతయు పాఠ 

శాలలో గడపెడివాడు. కథాకాలక్షేషములపై అప్పటికిని ఆతని ఆసక్రి తగ్గ 
లేదు. పాఠశాలకు సమీపముననున్న ధర్మశాలలో (పతిదినము మధ్యా 

హ్నము రెండుగంటలకు కథాకాలకే వము జగుగుచుండెడిది. అచ్చటికి పోయి 

వచ్చుటకు అతడు తిన ఉపాధ్యాయుని అనుమకిళోరగా ఆయన నిరాక 

రించెను. అంతట తీర్ణరాముడు ఏడువనారంభించెను. అప్పుడు మౌల్వీ 

జాలిపడి, పాఠశాలలో ఫలాహారము తీపికొని విశాంతి గ కొనుసమయమున 

మాత్ర మే కథాకాలక్షేపమునకు పోవుటకు అంగీకరించెను. తీర్ణరాముడు 
అఫ్లే (పతిడినము కాలక్షేపమునకుపోయి కథను (శద్దగావినుచు. ఇంటికి 
వచ్చి పౌరాణికుడు చెప్పిన కథనంతయు తిరిగి యింటిలోనివారికి చెప్పెడు 
వాడు. పాఠశాలలో చదువుచున్న రోజులలో ఆతడు మౌల్వీ మహమ్మదారీకి 

మిక్కిలి పేమాస్పదుడ మయ్యెను. చదువు పూర్తి అయినపిమ్మట, ఆచార 
(ప్రకారము హీరానందగోసాయి ఆ ఉపాధ్యాయునకు పారితోషికముగా 
రెండురూపాయ లీయ తలంచెను. ఉపాధ్యాయుడు తన కొక పాడియావు 
బహుమానముగా వచ్చునని ఆశపడుచుండెననియు, రామతీర్దునివంటి మంచి 
విద్యార్థి ఉపాధ్యాయుని నిరాశపబచరాదవియు రామతీర్దువికి పాఠశాలలో 
చెప్పిరి. ఇదివిని వచ్చిన రామతీర్షుడు తండ్రి నిర్ణయమును తెలిపికొని 
మొగము ముడుచుకొనెను. తండ్రి చేయునదిలేక పిల్లవానియిష్మపకారమే 
చేసెను. త్త 

ఆనాటి న్తాంఘికాచారమును పురస్కరించుకొని, హీరానందుడు, రామ 
తీర్లుడు రెందేండ్ల వాడుగా ఉన్నప్పుడే అతనికి పెండి సందిందము నిశ్చ 

యము చేసెను. వధువు వజీరాబాద్ తాలూకాలోని వై రోక్మాగామ నివాసి 
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యగు రామవందపండితుని కుమా రె. రామతీర్జువికి పదునొకండవయేట 
వివాహము జరిగినది. వివాహకాండలోని ముద్దుముక్చటలు తప్ప, నిజముగా 
వివాహమునకుగల ఆర్హమేమో రామతీర్చున కవగతము కాలేదు. తనకంత 
పిన్నవయస్సున గృహస్థాశమమును స్వీకరించుట కిష్టములేవవి తండ్రితో 
చెప్పుట కాతడు సాహసించలేకపోయెను. ఆతనికి పెండ్రి చేపినప్పు దెవ్వరికిని 
తీర్చరాముని చిత్తవృత్తి సర్వసంగపరిత్యాగమున కభిముఖముగా ఉన్నదని 
గాని, గృహస్థజీవిత మాతని ఆశయములకు (పతిబంధకముగా ఉండునని 
గాని తోచలేదు. తీర్ణరాముడు తన మాధ్యమిక_ఉన్నత పాఠళాలా విద్యా 
భ్యాసమునకై మురళీవాలానువదలి వెళ్ళ్గవలవివచ్చెను. హీమానందపండి 
తుడు తనభార్య చనిపోయినపిమ్మట కొన్నాళ్లకు మరల వివాహము చేపి 
కొనెను. ఈ రెండవసందింధప్తు మామగారు నానక్చందు పండితుడు. 

ఈయన “గుజంరన్వాలా' నివాపి. హీరానంచుడు రాషుతీర్షుని అచ్చటి 
కై 9 నవోన్నత పాఠశాలలో చేర్చించి, తన మామగారిమింట నుంచెను, 
ఆ యింటిలో అందరును రానుతీర్లుని ఆదరముగా చూడనాగిరి. గుజరన్ 

వాలాలో ఉన్నప్పుడే రామతీర్షునకు “భగత్ (భక్త) ధన్నామల్లు'తో పరిచయ 
మెర్పడెను, రామితీర్లుని జీవితమున ధన్నామల్లా (ప్రభావము మిక్కు టముగా 
ఉన్నది. 

ధన్నామల్ ఒక విచిత్రమైనవ్య క్తి. రాగివస్తువులు తయారుచేయుట 

ఆతని వృ త్తి. ఎమియు చదువుకొన్నవాడు కాదు. [పాథమికపాఠళాలతో 

ఆతనిచదువు ముగిసినది. కాని ఒకవిధమైన తాత్ర్వికమార్గమునవడి జీవితము 

వెళ్ళిబుచ్చుచుండెను. ఇతనికి కు స్తీపందెము లున్నచో చాలు ఆన్నపానము 

లక్క-ర లేదు. ఆజన్మ(బహ్మ చారి. ఒకసాధువు ఈతనికి యోగాభ్యానమున 

సాయసడెను. ఇతడు (క్రమముగా యోగళాస్త్రమున (పవీణుడె, యాగ 

వాళివ్టము నందలి విషయములను చక్కగా వివరింపగల నేర్పు సంపా 
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దించెను. ధన్నామల్లునకు ఒకప్పుడు ఇతరుల మనస్సులందలి భావములను. 

చదువగలళ క్రి యుండెడిదనియు, కొన్నాళ్ళ కాత డా శ కిని కోల్పోయె 

ననియు రామతీర్ణస్వామియే చెప్పెను. ఈ వ్య క్రినిగూర్చి పురాణసింగు ఇట్లు 

తెలిపెను: “ఈ భగత్ ధన్నామల్లు రామతీర్లుని జీవితపు తొలినాళ్లలో ఆతనికి 

ఆధ్యాత్మిక విషయములపై గల అభిరుచికి చాల దోహదముచేసి ఆట్రి ఉన్నత 
విషయములపై ఆస్ పెంపొందించెను.” 

రామతీర్చుడు ఈ గురువుచే (పభావితుడగునప్పటికి అతనివయస్సు 18.14 

సం॥లకు మించియుండదు. ఆతడు చాల శ్నీఘముగా ధన్నామల్లునకు దాసు 

డయ్యెను. అతనిని విడిచి ఒక్క నిముసమయిన ఉండలేనంత మమకారమును 

గౌరవమును ఆతడు పెంచుకొనెను, వారిద్దరికిని గల అసాధారణమైన యీ 

అనుబంధమును నిరూపించుటకు ఒక సంఘటనమును పేర్కొందును, 

చుట్టపు చూపుగానో, ఏడై న పనిమీదనో 1886 సం॥ మేనెలలో తీర్చరాముడు 
తన మామగారి (గామమగు “వై రోకా'కు వెళ్లెను. ఆతడు ఆ (గామములో 

ఉండగా ధన్నామల్లునుండి ఒక లేఖవచ్చెను. తాను “బద్దోకా"లో జరుగు 

చున్న ఒక వస్తుపదర్శనము చూచుటకు వచ్చుచున్నట్లు ఆయన ఆ లేఖలో 

(వ్రాసెను. ధన్నామల్లును కలుసుకొనుటకు తీర్టరాముడు కొన్ని మెళ్ళదూరము 

నడచి అచ్చఓకు చేరుకొనెను. ఇతనికి ఆయనపై గల గౌరవమంతటిది. 

కాని ధన్నామల్లు అచ్చటకు రాలేదు. తీర్ణరాముడు నిరాశోపహతుడ య్యెను, 

తానున్నపల్లెలో పోస్తుకార్లులు దొరకవు. అందుచే తీర్గరాముడు బహు 

దూరమునడచి తాలూకా కేంద్రస్థానమునకుపోయి అచ్చట పోస్టు గార్డులు. 

కొనెను. తీర్గరామడు తన జీవితములో భిన్నభిన్న్మపదేశములనుండి ధన్నా 

మల్లునకు (వ్రాసిన సుమారు 1124 లేఖలలో ఇప్పుడు (వాసినదీ మొట్ట 
మొదటి లేఖ. ఈ ఉ త్తర్మపత్యు త్తరములలో కొన్ని మిక్కిలి విలువైనవి. 
చాల లేఖలు సామాన్యవిషయములతో కూడినవి. గోసాయివంశీయులు వీని 
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నన్నిటిని భ(ద్రపణిచిరి. ఈ లేఖలు రామతీర్లుని మేనల్లుడగు (వ్రజలాలునొద్ద 
1942 వ సం॥ వరకు ఉన్నవి. 

రామతీర్ణునకు ధన్నామల్లు ఆధ్యాత్మిక విషయములలో మార్షదర్శకుడగు 

టయేకాక, ఆతనికి ధనసాహాయ్యము కూడా చేయుచుండెడివాడు. రామతీర్జు 

నకు ధనసాహాయ్యము చేసినవారిలో హీరానందపండితుని బావమరదియగు 

డాక్సరు రఘునాథమల్ ఒకడు. రిఘునాథుని భార్యయు, రామతీర్లువి సవతి 

తల్లియు అక్క సెల్లెం్యడ్రు. రామతీర్లుడు 1888 లో మె, టిక్యులేషను పరీక్షలో 
ఉ త్రీరుడయ్యెను. కై 9 స్తవోన్నత పాఠశాలా _పథానోపాధ్యాయుడగు బి. ని. 
చహకి రామతీర్చుడన్నచో మిక్కిలి ఆదరము. రామతీర్టునకు పరీక్షలో 

88 వ స్తానము లభించినది. అందుచే ఆతనికి _పథమ్మశ్రేణియు. ఉపకార 
వేతనము లభించలేదు. ఇంతకంటె ఎక్కువస్థానము సంపాదించుకొని 
ఉండినచో, ఉన్నత విద్యాభ్యాసము చేయవలయునన్న ఆతని చిరవాంఛితము 
సుకరముగా నెట వేరియుండెడిది. 
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తీర్గరామునకు ఎట్లయినను తన చదువు కొనసాగించుకొనవలయునని 

యున్నది, ఈ విషయమున హీరానందగోసాయికి రామతీర్టనవు. భేదాభి 
ప్రాయము పొడసూపినది. ఆరోజులలో మెట్రిక్యులేషను కృతార్తతాష్మత్ర 
మున్నచో (ప్రభుత్వములో మంచిఉద్యోగము లఅభించెడిది. హీరానందునకు 
తన కుమారున కేదయిన మంచిఉద్యోగము లభించిన దాగుండుననియున్నది. 
అప్పుడు హీరానందుని పరిస్టితు లట్లున్నవి. కాని తీర్ణరాముడును, డా, రఘు 

నాథమల్లును, బహుశః ధన్నామల్లును మరియొకరీతిగా తలంచుచుండిరి. 

తీర్థరాముడు తండ్రితో ఘర్షణపడి, ఆయన తలంపునకు విరుద్దముగా, కళా 
శాలా విద్యకొలకు లాహోరునకు పోయెనవి సారాయణస్వామి (వానెను, 

కాని (వజలాలుగోసాయి, అది యథారముకాదనియు, హీరానందుడు తన 

కుమారునికో ర్కె నంగీకరించెననియు, తనకు చేతన మున ధనసాహాయ్యము 
కూడ చేయుచుండెడివాడనియు |వాసెను, తీర్ధ రామునకు విశ్వవిద్యాలయము 
మండిగాని, (ప్రభుత్యమునుండిగాని ధననాహాయ్యము అ:దకపోయినచో, 

ఆతడు కళాశాలలో చదువుకొనుట కయ్యెడుఖర్చులు భరించుట కషమే 

అయ్యడిది. నిజమునకు అతని అక్కరలుకూడ మిక్కిలి తక్కువఅ మునను 

కొన్నికొన్ని తప్పనిసరి ఖర్చులకు కావలపినసొమ్ము పెక్కుచోట్ల నుండి 
వచ్చియుండును. 1880 సం॥న మేనెలలో రామతీక్సుడు లాహోరులోని 
ఫార్మ్కన్ కై 9 స్తవకళాశాలలో చేరెను. కళాశాలలో చేరినపిమ్మట అతడు 
తాను *ఎచ్చోవాలీ'లో ఒకగదిని నెలకు రూపాయి బాడుగకు కుదుర్చుకొంటి 
ననియు, ఇంటర్మీడియటు మొదటినంవత్సరములో చేరిన తాను నెలకు 
నాలుగురూపాయలు ఏద్యార్థిరుసుము చెల్లి ంపవలపియున్నదవియు ధన్నా 
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మల్లునకు ఒకలేఖ (వాసెను. రామతీర్లుడు పొదుపుగా ఖఇర్చుపెట్టుటకు అల 

వాటుపదెను. ఈ పొదుపరితనము ఆతవి స్వభావమునకు, పరిస్థితులకు తగి 

న'కే యున్నది. అతడు మూడురూపాయలకు ఒకజత ధోవతులు, ఎనిమిది 

అణాలకు ఒక చెప్పులజో డు కొనెను. ఓకసారి ఆతని మంచమునవ తిరిగి 

నవారు నేయించుట ఆవసరముకాగా దానికొజకు అయిదు అశాలు వాతము 

వెచ్చించెను. విరంతర పఠనశీజడైన అతడు తనకువచ్చు గతిలో ఎక్కవ 

భాగము పుస్తకములకు, నూనెకు ఖర్చు పెమైడివాడు. అతదు లాహోరులో 
పదినెలలు గడపినపిమ్మట ఒక చక్కని అవకాశము లధించెను, గుజరన్ 

వాలా పురపాలకసంఘమువారు ఆ పట్టణమునుండి మెటిక గరేషనురీషలో 

ఉ త్రముడుగా ఉతీక్తులె న విద్యారులకు నెలకు ఎనిమిదిరూపాయిలు విద్యారి 

వేంనము సిచ్చెడివారు. 18838 లో ఈ పశనము జామిల్ రాయ్ ఆన నతనికి 

లభించెను. అతడు వొన్నినల లఎఎనతరువాత చదువు మాని వేయుటచే ఆ 

వేతనము పోయినది. ఇఏ తెలిసికొని రామతీరుడు తనకు మెటిఖ్యలేషను 
పరీక్షలో వచ్చిన ఫలితమునుబట్టి తానా వేతనము పొందుటకు అర్హుడ 
ననియు, అది తనకు పత్యేకింపదడునట్లు చూడవలపినదనియు ధన్నామల్లు 
నకు మరికొందరిక్ లేఖలు [వాసెను. 

ఈ వేతనము ఆతనికి లభించినది. ఐనను రామ మతీర్లుడు అక్కడ చదువు 

కొనసాగించుటకు అనేకకస్తములు పడవలసివచ్చెను. అకడు అక తీను 

కొన్న గది ఒక పూరిగుడిసె. ధన్నామల్ ఆ గదినివదలి, మరియొక ళుభ్యున 

చోటికి బస మార్చుకొమ్ముని బలవంత పెళైను. తీర్గరాముడు గని మార్చు 

టకు అవకాశములేదని జవాబు (వా సెను. ఇప్పుడున్న గదిలో అలభించెడు 

ఏకాంతముగాని, స్వేచ్చగాని పరియొకచోట ఉండవని ఆతని తలంపు. 

రెండుసార్లు అతని (ప్రక్క బట్టలు, గుడలు, కొంతడబ్బును ఎవరో వొంగి 

లించిరి. ఒకసారి ఆతడు గదికివచ్చి తలుపుతీయగా లోపల ఒక పెద్దపాము 
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పండుకెనియండెను. ఆగదిలోనికి గాలిరాదు. వెలుతురురాదు, పైగా 
ఆ [పాంశములో మలేరియాజ్యరము లెక్కు_ వ. ఇట్టిచోట దిస పెట్టుకొను. 
టచే తబుదుగా ఆతని ఆరోగ్యము చెడుచుండెడిది, “అతడు పూటకూళ్ళ 

యింట తినెడు తిండికూడ ఏమియు బిలవర్ల కమయినది కాదు. ఆ ఆహారము 
అతని శరీకత త్ర (మునకు సరిపడెడిది కాదు. ఇన్ని ఇబ్బందులు పడ చున్నను 
ఆతడు 1890 లో జరిగిన ఇంటర్మీడి మటుపరీ కలో 4 త్రీరుడయ్యెను. ఆ సరీ 
కలో అతడు ఫార్మన్ కళాశాలా విద్యారులలో మొదటివాడుగను, విశ్వ 
విద్యాలయమున ఇరువదియైదవవాడుగను వచ్చెను. ఈ పర్యాయము ఆతనికి 
విద్యార్ధి వేతనము లభించినది. అందుచే అతడు ఆకళాళాలయందే తన 
చదువు కొనసాగింప నిశ్చయించుకొనెను. 

ఇట్లుండగా, హీరానందుడు ఏదయిన ఉద్యోగము సంపాదించుకొమ్మని 
తీర్చరాముని మరల ఒ త్తిడిచేయ నారంభించెను. కాని యిక డంగీకరింప 
లేదు. దీనితో తండి కొడుకులనడుమ మరల కలతలు రేగెను. ఈసారి 
హీరానందుడు తీర్ణరామునకు డబ్బుపంపుట మానివేసెను. పెగా అతని 
భార్యనుకూడ లాహోరుకు పంపివె వైచెను, ఈ (పతికూ లపరిస్థితులకు తీర్చ 
రాము డేమియు జంకలేదు. తనచేతిలో చిల్లి గవ్వ లేకున్నను ఆత డెట్లో 
కాలము వెళ్ళబుచ్చుచుండెను. ఒకొక్క ప్పుడు ధన్నామల్లునకు వం 
(వాయుటకు పోస్టు కార్డుకొనుటకు ఓర 2 ఎస అప్పు తీసుకొనవలపివచ్చెడిది. 
ఒక నెలలో ఇంటిఖర్చులకు, కళాశాల ఖర్చులకుపోను మిగిలినసామ్ము 
లెక్క. చూచుకొనగా తక్కినరోజులకు రోజునకు మూడు పై సలవంతున 
మిగిలినవి. వీనిలో రెండుపై సలు పగటిభో జనమునకు ఒకపైస 
రాతి భోజనమునకు వెచ్చించెను. ఒకనాడు యధా(పకారము ర్మాతిపూట 
పాలు (త్రాగుటకె బజారునకుపోగా అతని కాలిచెప్పు ఒకటి (పక్క. 
నున్న మురికికాల్వలో పడిపోయెను, అదృష్టవ శముస కొదిదూరములో 
ఎవరో ఒకన్రీ పార వేపిన చిరిగిపోయిన (ప్రాత చెప్పులజత కనబడెను. 
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మరునాడు అతుకులు పెట్టిన (పాతచెప్పులు తొడుగుకొని అతడు కళాశాలకు 

పోయెను. ధన్నామల్లు వేసవిసెలవులకు ఇంటికి వెళ్లుమని ఎన్నిసార్లు మంద 
లించి [వాసినను తీర్చరాముడు 1890లో ఒక్కపర్యాయముతప్ప మరి 

యెప్పుడును ఇంటికి పోలేదు. అతడు కోరుకొను ఏకాంతము, వ్యవధి, 
పని=ఇవి గుజరన్వాలాలోగాని, మురళీవాలాలోగాని లభింపవని అతని 

భయము. చదువులో (శ్రమపడి, (శ్రద్దగా కృషిచేసి ఒక విశిష్టతను సాధిం 

చుట తన ముభ్యాశయమని ఆతడు ధన్నామల్లునకు లేఖ (వ్రాసెను, 

నిరంతరము (గంథములను చదువుచుండుటచే తీర్ణరాముని కనుచూపు 

మందగించెను. కళాళాలా (పధానోపాధ్యాయుడు ఆతనిని నేతవెద్య నిప్పు 

ణునియొద్దికు పంపెను. ఆయన ఇతనికొక కండ్తజోడును నిరయించెను. 

ఆయన నిర్ణయించిన రొండ్త జోడు లాహోరులో దొరకలేమ, అట్రివె 

బొంబాయిలోమాత్ర మే దొరకునని విని అఆయిదురూపాయలు పంపి అతడు 

ఆ కండ్ల జోడును తెప్పించుకొనెను. కండ్ల జోడు పెట్టుకొవినపిమ్మట తీర్థ 
రాముసకు తరగతిలోని నల్లబల్ల మీది అక్షరములు, దూరమున నున్న వస్తు 

వులు చూచుట సాధ్యమయ్యెను. 

ఆ రోజులలో అతడు ధన్నామల్లునకు (వాసిన లేఖలనుబటి ఆతనిశారీరక 

మానసిక స్తితులనుగూర్చి మనకు కొంత తెలియవచ్చును. 1800 సం॥ డిసెం 
దిరునెలలో ఆతనికి కళాశాల రుసుములోవచ్చు ముదరాలో సగమునకు 

సగము తగ్గింపదడినది. ఆనెల కళాశాలలో ఆఫీసుపని లేకపోవుటయే ఈ 

తగ్గింపునకు కారణము. (ఆతడు కొంత ఆఫీసుపనికూడ చూచుచుండుట 

వలన ముదరా ఇచ్చెడివారు.) కాని తరువాతనెలలో (ప్రధానోపాధ్యాయుడు 

ఉపన్యాసపత్రములకు నకళ్లు తీయుపని అతనికి అప్పగించి తగ్గించిన ముద 

రాను మరల ప్పూర్తిగా ఈయ నారంభించెను. తీర్ణరాముని అనారోగ్యమును 

జూచి (పధానాధ్యాపకుడు ఆతని యోగకేమములయెడ ఎక్కు_వ(శ్రద్ద తీసికొన 
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జొచ్చెను. ఆయన తీర్గరాముడు వ్యాయామముచేయకుండ కళాశాల వదలి 

ఇ(టికిపోకుండ జూచుటకు ఒక విద్యార్థి ని నియమించెను. పాఠ్య(పణాళిక 

మండి పారశీకభాషను తొలగించిరి. దీనికి తీరరాముడు చాల సంతో 
షించెను. కాని పంజాబు విశ్వవిద్యాలయమువారు గణితశాస్త్ర పరీక్షకుగల 
మార్కులను 150 నుండి 10 కి తగ్గించి, తక్కి నమార్కులను మిగిలిన 

పాఠ్య ఏషయములకు కలుపదలచిరని విని మిక్కిలి విచారించెను. తీర్థ 

రాముని సహపాఠులు అతని నివాసమునుచూచి, ఆత డెద్ది అశు భము, అనా 

రోగ్యకరమునగు (ప్రదేశములో నివపించుచున్నాడో [(పధానాధ్యాపకునితో 
చెప్పిరి. తతృలితముగా ఆయన రామతీర్దునికి కళాశాలా పసతిగృహమునకు 

వచ్చియుండుమని చెప్పెను. అచట వసతికి భోజనమునకు కలిపి నెలకు 
మూడు రూపాయలు తొమ్మిది అణాలు అగును. ఇంకను ఖర్చు తగ్గించుకొన 

వలెనన్నవో అతడు ఎక్కువరోజులు సెలవు వచ్చినప్పుడు వసతిగృహ 
మునువదలి వెళ్ళవచ్చును. ఆయన ఆ సదుపాయమునుకూడ కల్పించెను. 

ఇచ్చట ఉన్నచో పుస్తకములు కొన నక్కరలేదు. తోడివిద్యాగ్గులయొద్ద 
నుండి ఎరువు తెచ్చుకొనవచ్చును. ఇది మరియొకలాభము. కళాశాలలోని 
మిఠాయి ఆంగడిదారుడు “జంధూమల్” అనునతడు తీర్చరాముని యెడల 
అనురాగముకలిగి అతనిని (ప్రతిదినము తనతో కలిసి భోజనము చేయుమని 
కోరెను. తీర్చరాముడు దీని కంగీకరించి వసతిగృహమురో ఒకపూట 
భోజనముచేసి, రెండవపూట జంధూమల్ ఇంట భోజనము చేయసాగెను. 
జంధుమల్ ఇతరవిధములకూడ అతనికి సాయపడుదుండెను. తీరకాము 
డన్నచో ఉపాధ్యాయులందరకు మిక్కిలి వాత్సల్యము. ఒకనాడు పధానో 
పాధ్యాయడు తన కెవ్వరో ఏబదిరూపాయలు తెచ్చియిచ్చిరనియు, ఆ 
సొమ్మును తీర్థరామునికొజకు వినియోగింపవలపినదని వారు కోరిరనియు 
ఆతనితో చెప్పెను. ఈ నెపముతో (ప్రధానాధ్యాపకుడే తనకు సొమ్ము ముట్ట 
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జెప్ప దలచెనవి రామతీర్లుడు తలంచెను. ఆతడు తానా సొమ్ములో సగము 

మాత్రము తీసికొని తక్కినది కళాశాలకు విరాళముగా ఇత్తునని చెప్పెను. 

కాని ఆయన దాని కంగీకరింపలేదు. తీర్ణరాము డా సొమ్మునుతీసికొవి దీ. ఏ, 
పరీక్ష (ప వేశరుసుమునకు తక్కిన పులక వినియోగిందుకొనెను. ఆతడు 

1892 లో ది. ఏ. పరీక్షకువెళ్ళి మొ త్రముమారు.లలో విశ్వవిద్యాల నుమున 

కంతకు మొదటివాడుగా వచ్చెను. కాని కొద్ది మార్కులు తక్కువై ఆంగ్ల 

ములో మాత్రము తప్పెను. ఈ ఫలితమునకు అందరును నిర్తాంతపడిరి. 

తీర్చరామున కే అవె ఆశ్చర్యకరమయ్యెను. పరీశ్షవియమములను మార్చు 

చేయుటకు కొన్నియత్నములు జరిగెను. మార్చు ఆలస్యముగావచ్చుటచే 

ఆతడు మరల ఇంకొక సంవత్సరము బి ఏ. తరగతి చచువవలసివచ్చెను. 

రామతీర్దునికివచ్చిన ఈ కష్ట మెంకటిదో మనము ఉశహింపవచ్చును. పరిక్ష 

తప్పుటవలన అతని విద్యార్తి వేతనము పోయిన. పైగా కుటుందిమును 

పోషించుకొనుభారము ఉండనే ఉన్నది. 
తీర్గరామునకు అదృష్టమునెడ మిక్కిలి నమ్మకము. అతని మన సరము 

కూడ గొప్పది. ఆతని ఉపాధ్యాయులలో ఒకరైన (పొపెసరు గిల్పర్టునన్ 

అతని కొక రోజున చిన్న కాగితపునంచి ఇచ్చెను. కళాశాల మూసినతరువాత 

తీర్ణరాముడు ఆ సంచిని విప్పిచూ4గా అందులో ముప్పదిరూపాయలుండెను. 

అతడు మరల ఆ ఉపాధ్యాయునికడకుపోయా ఆ సొమ్ములో ఇరువదిరూపా 

యలు తిరిగి ఇచ్చివే ముదుననెను. కాని ఆయన ఒప్పుకౌనలేదు. ఆ సొమ్ము 

నంతను ఆతవినే తీపికొమ్మనెను. తీర్చరాముకు ధన్నామల్నకు వెంటనే 
లాహోరువచ్చి ఆ సొమ్మునుతీపికొవి అందులో కొంతభాగము తన నవతి 
తల్లి కి ఇమ్మనికోరుచు ఒకలేఖ (వ్రాసెను. అతడు కళాశాలరుసుము కట్టుటకు 

రెండునెలలకు పదిరూపాయలు చాలును. తక్కినఖర్చులను ఏదోవిధముగా 

తనకు ఇతర్యత లభించుసొమ్ముతో గడపవచ్చునని తలంచెను. 1892 లో 



{1 స్వామి రామతీర్థ 

పరీక్ష తప్పినపిమ్మట అతడు తన పాఠ్యవిషయమగు పారశీకభాషనువదలి 

సంస్కృతభాషను తీపికొనెను. అప్పటి కతనికి సంస్కృతములో ఒక్క 

ముక్క_రాదు. కాని గొప్ప ఏకా గతతో శ్రద్దగా సంస్కృృతమును అభ్యపించి 

తన పాఠ్య(గంథమగు కాళిదాసుని రఘువంళము నుండి పెక్కుభాగములను 

కంఠపాఠము చేసెను. పరీక్షఫలితములు తెలిసినవి. తీర్గరాముడు (ప్రథమ 

(శ్రేణిలో, విశ్వవిద్యాలయమున కంతకు మొదటివాడుగా ఉత్తీర్దుడయ్యెను. 

అతడు ఆంగ్లములోకూడ బాగుగా ఉ త్తీరుడయ్యెను. గణితశాస్త్ర పరీక్ష 
పత్రములో 18 (పక్నలు ఇచ్చిరి. అందులో ఏ 8 (పశ్నలకై న సరియగు 

సమాధానములు (వాసిసచో పూ_రిమార్కులు ఇత్తురు. తీర్చరాముడు (ప్రశ్న 

ప్మృతములోని మొత్తము 18 (ప్రశ్నలకు సమాధానములు (వాసెను. ఆ సంవ 

తరము ఇట్టి ప్రతిభను చూపినందులకు అతవికి ముప్పదియెదురూపాయల 

విద్యార్థి వతనమును గణితపరీక్షలో (పథముకుగా వచ్చినందులకు ఇరువది 
యెదురూపాయలాను లభించినవి. తన కిట్టి మేలు జరిగినదని అతడు తండ్రికి 

లేఖ|వ్రాసెను. ఇదియంతయు దై వకృపవలన కలిగినదని ఆత డా లేఖలో 

(వా సెను, ఆ యెడు స్నాతకోత్సవములో అతని కొక బంగారుపతకమును 

ఏదిదిరూపాయలును బహుమానముగా లభించినవి. 

1808 వ సం॥ జూలై 17వ తేదీని ఒక చమత్కారము జరిగినది. 
ఆరోజున అతడు రావీ నదీతీరమునగల లాహోరు (పభుత్వకళాళాలా 

(పథానాధ్యాపకుడగు “బెల్ అనువారిని కలుసుకొనెను. అప్పుడు కొద్రిగా 

వర్గము కురియుచుండెను. తీర్చరామునిదగ్గర గొడుగులేదు. బెల్ అతనిని 

తన బండిలోనికి రమ్మనెను. వారిద్దరు బండిలో ఎక్కి ఊరిలోనికి పోవు 

చుండగా తీర్ణరాముడు ఆయనకు కొన్ని ఆంగ్ల పద్యములు చదివి వినిపించెను. 

ఆయన ఈతని కుటుంబస్టితిగతులను అడిగి తెరిపికొనెను, తీర్చరాముడు తన 

జీవికమంతయు భగవతక్సేవకొఅకు అంకిశముచేయుట, గణితశాస్త్రమును 
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బోధించుట _ అను రెండు గాఢమయినకోరికలు తనకున్నట్లు ఆయనతో 
చెప్పెను. ఆయన ఇతని వ్యాయామాభిరుచినికూడ తెలిసికొని కళాశాలా 

వ్యాయామశాలకు తీసికొనిపోయెను. అచ్చట తీర రాముడు తనకు ఇష్టమైన 

ఒక వ్యాయామమును చేసిచూవెను. ఒక త జమంచము యొక్క రెండు 

కోళ్ళను రెండుచేతులతోపట్టుకొని పైకి ఎత్తుచు, దించుచు, ఇట్లు వంద 

పర్యాయములు చేసిచూపెను. (ప్రభుత్వకళాశాలలోని విద్యార్దులు అట్లు 

ఇరువది పర్యాయములకం చె మించి చేయలేరు. 

పరిస్థితులు కొంచెము చక్క_బడి, తీర్చరాముని స్వయంకృషి ఫలించి, 

విశ్వవిద్యాలయములో చదువుూనవలెనన్న ఆతనికోరిక సుకరమగు అవ 

కౌశములేర్చ డెను. అతనికి నెలకు ఆరువదిరూవాయల విద్యార్హి వేతనము 

లభించెను. అతనికి గజీతళాస్త్రములో ఎక్కువకృషి చేయవలయునను 

కోరిక గాఢముగా ఉండెను. అతనికి లభించుచున్న ఆరువదిరూపాయలు 

అతనికి, అఆతనిభార్యకు చాలవు. కాని అతడు లాహోరు కళాశాలలో చేర 
వచ్చిననాటికి, నాలుగేండ్ల తరువాత బి.ఏ. పరీక్ష తప్పిననాటికి ఉన్నపితి 

కంచె ఇప్పుడు కొంచెము మెటుగుగానే యున్నది. అతడు ఎట్ల యినను 

ఎమ్. ఏ. పరీక్షకు చదివి పట్టమును సంపాదించుటకు నిశ్చయించుకొనెను. 

ఫార్మన్ కె) స్తవకళాళాలలో ఎమ్. ఏ. తరగతి లేకపోవుటవే తీర్ద 

రాముడు (ప్రభుత్వకళాశాలలో చేరెను. ఆతనికి ధన్నామల్లునెడ భక్తి 

ఏమాత్రము తగ్గలేదు. ఇప్పటికిని అతనికి ఆయన ఒక దె వసమానుడే। 
తీర్చరాముని ఆధ్యాత్మికళ కులు (క్రమక్రమముగా వృద్ది పొందుచున్నవి, భగ 

వంతునియెడల ఆతని విశ్వాసము అంతకంతకు బలవ త్తరమగుదుండెను, 

(పకృతియొక్క_ ఆవిష్కారములయం దతనికి కుతూహలము పెరుగు 
చుండెను. (పకృతిసౌందర్యము నాతడు పెక్కుమారులు చక్కగా వర్షిం 

చెను. ధన్నామల్లునకు ఉర్దూభాషలో నే లేఖలు (వాయుదుండెను. అ భాషలో 
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చక్కనిరచనలు చేయగలనేర్పు ఆకనికి అలవడినది. 1808వ నం! జూను 
నెలలో ఆతడు (వ్రాసిన ఒకలేఖలో లాహోరులో కురిసిన వర్షములను 
చక్కగా నర్హించెను. ఈ వర్హనాకౌశలము ఆకనియందు జీవితాంతమువరకు 
(పకాశించుచునే యుండెను. 

రామతీర్లునకు ఏదై న కళాశాలలో గణిత శాస్తో)పాధ్యాయుడుగా పవి 

చేయవలయునను కోరిక మిక్కుటముగా ఉండెను. డి. ఏ. వి. కళాశాలలో 
గణత కాస్తో) పాధ్యాయసదవి ఒకటి ఖాళీ అయ్యెను. దానికై అతడు (ప్రయ 

త్నించెను కాని అది లధింపలేదు. అతడు ఫార్మన్కళాశాలలో తన ఉపా 

ధ్యాయుడొళడు అనారోగ్యమువలన 'సెలపుపెట్రి పోగా ఆయనస్థానములో 

కొన్నిపారముల ఆధ్యాపకుడుగా పనిచేసెను. భారత పభుత్వము (పతి 

సంవత్సరము ఓక వివ్యార్సికి విచేశములలో విద్యాభ్యాసము చేయుటకు విద్యార్థి 

వేతన మొసంగును, విశ్వవిద్యాలయపు 3 జిన్హారును, కళాశాలా |పధానా 

ధ్యాపకుడును తీర్చీరాముని పేరును సూచించిరి. కాని ఆ వేతనము ఆర్, పి. 
పరంజపే తహునతవికి లభించెను. అతడు కేంట్రిడ్డిలో ఉత్తమవిద్యార్థిగా 

పరాలదను; రామతీర్లునకు ఆది లభింపకపోవుట దె దై వనంకల్పమేమో | 

లేనిచో విేశములలో ఆ వయస్సున చిరకాలము నివపించుట రామతీర్లువి 

దృష్టిని లౌకిక దిషయములలో నెక్కువ మగ్నము చేసియు౨దెడిదేమో ఏవ 

రెరుగుచురు ? తీర్ణరామునకు తాను అధ్యాపకడుగానో, త త్వటోధకుడు 
గానో జీవితిము గడప ఏ వలయునను అభిలాషయే అధికముగా నుండెను. 

1894 వ సం॥ (ప్రారంభమున రాముని సోదరి తీర్హదేవి చనిపోయెను. 
ఆమె ఆతనికింది ఒక ఏడాది పెద్దది. ఆమె మరణమునకు తీర రాముడు 
మిక్క్.లీ దుఃఖపడెను. ఆమెకంచె తనకు (పేమపాతులై నవారు లోక 

ములో ఎవరును లేరని ఆకడు ఒకలేఖలో (వాపెను. దీనితోపాటు సాంసా 
రిక మైన ఇదబ్బందులుకూడ ఆతనిని రుంగదీయుచుండెను. విద్యార్థి వేతన 
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ముగా ఆతనికి కొంతసొమ్ము ముట్టుచున్నను అది అతనిఖర్చులకు 

ఎమ్మాతము చాలెడిదికాదు. అతడు తనకు, తనభార్యకు అగు ఖర్చులకు 

పోగా మిగిలినసొమ్ములో కొంత తండ్రికి, కొంత ధన్నామల్లునకు పంపు 

చుండుటయేకాక, మరికొందరు పేదవిద్యార్గులకుకూడ ఇచ్చుచుండెకివాడు. 

ఇన్ని ఖర్చులు భరించుచుండుటచే అతడు నిరంతరము డద్బిన కిబ్బంది 

పడుచునేయుండెను. అతనికి పు న్లకములుకొనుట ఒక పెద్ద వ్యసనమయ్యెను. 

ఈ వ్యసనమే ఆకనిని ఆర్థికముగా పెక్కు_కష్టములకు పాల్పడబేపినదవి 

అతని మేనల్లుడు _వజలాలునకు స్పరమయిన ఆభ్మిపాయ మేర్చడెను. తీర్ణ 

రాముడు ఆనేక గంథములను చదువుటమే ముభ్యాశయముగా పెట్టుకొని, 

ఒకొ_క్క-ప్పుడు అప్పులు చేసియెన పు స్తకములు కొనుటకు సందేహించెడి 

వాడుకాడు తనకు నెలనెలకువచ్చు ఆకొవి ఆదాయములోనుండిమే ఈ 

అప్పులను తీర్చుకొనుదుండెడివాడు. (పతినెలకు కొంతకొంత మిగుల్చుకొవి 
ఆ కూడబెబ్టినసొమ్ముతో పరీక్షరుసుము కట్రవలెనని అతనితండి తలంపు. 

కాని తీర్టరాము డట్లు చేవెడివాడు కాదు. సరిగా పరీక్షరునుము కట్టవలపిన 

వాటికి రామునియొద్ద డబ్బులేకపోగా అతని మేనమామ డా. రఘునాథ 

మల్ సొమ్ము సర్హుబాటుచేపి గెక్కించెను. 

1894 వ సం॥ ఫ్రిబవరి ౪వ తేదీని (వాపినలేఖలో రాముడు తాను 

(పభుత్యకళాశాలలో వివ్యాభ్యాసము చేయునప్పటి తన దినచర్యావిశేషము 

లన్నిటిని విపులముగా వర్తించెను. ఆరోజులలో అతడు ఉదయము 5 గంట 

లకులేచి రెండుగంటల సేపు (గంథములు చదువుకొనెకవాడు. పిన్ముట 

కొంత వ్యాయామముచేసి, స్నానము ముగించుకొని, బెల్ మహాశయుని 

ఇంటికి పోయెడివాడు. దారిలో పోవునపుడుకూడ ఏదియో పుస్తకమును 

చదువుచునే యుండెకివాడు. బెల్ మహాశయుని ఇంట భోజనముచేవి 

ఆయనతోబాటు దిండిలో కళాళాలకు పోయెశీవాడు. కళాళాలనుండి ఇంటికి 
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తిరిగివచ్చునపుడు కొంచెము పాలు తీసికొనుట అతనికి అలవాటు. ఇంటికి 

వచ్చి కొద్దిసేపు విశాంతితీపికొవి రావీ నదీతీరమునకు వాహ్యాళి వెళ్లను. 

అచ్చటికి “శేరుటకు తన యింటినుండి వేగముగా నడచినచో ఒక గంట 
ప'టెడిది. మరల దారిలోనున్న తోటలలోనుండి ఇంటికివచ్చి సనండెరీకటి 
తట డాబామీద గడపను. అపిమ్మట కొద్రి పే బపు చదువుకొని భోజనము 

చేపెడివాడు భోజనానంతరము తన విద్యార్థితో కొంత వ్యానంగముచేపి, 
పిమ్మట రాతి పదిగంటలకు తాను పరుండువేళవటబకు (గంథపఠనము 
చేయును. ఆతని ఆరోగ్యము ది. ఏ. చదువుచున్నప్పటికంచె ఈ రోజులలో 
బాగుగా ఉండెను. దారి నడచుదున్నప్పుడుకూడ చదువుచున్నను ఆతని 

ఆరోగ్యము చెడలేదు. జీర్ణశ క్రీ చక్కగా ఉండుటయే ఆరోగ్యరహన్యమని 
ఆతడు _గహించెను. “నేను ఆహారము కొంచెమే తిందును. దానివి బాగుగా 
నమలి తిందును” అవి అత డొక లేఖలో (వాసెను. గణితశాస్త్రము అతనికి 
(పియమైనది. ఆ శాస్త్రముకొజకు ఆతడు తన ళక్రినంతను ధారపో వెను. 

1891 లో అతడు ధన్నామల్లునకు (వావినలేఖలో తాను ఒక లెక్క చేయుటకు 
పూర్తిగా ఇరువదినాలుగుగంటలు వినియోగించితినని (వా సెను. పురాజసింగు 

ఈ సందర్భమున ఒక చవత్కారమగు సన్ని వేశమును ఉట్లంకీం చెను. 
ఆకథ ఆతివికి రామతీర్చస్వామియే చెప్పెనట. ఒకనాడు తీర్హ్తరాముడు ఉన్నత 
గణితళాస్త్రమున కొన్ని కఠినమైన పళ్నలను తీపికొవి వాసివి సూర్యో 
దయముకాకముందు సాధించెదనని (పతిజ్ఞ పట్టి కూర్చుండెను. అవి 

సాధింపళకపోయినచో తా నాళ్మహత్య చేసికొనుటకు విశ్చయించుకొనెను. 
అందులకు వీలుగా ఒక క త్తిని తన దిలక్రింద పెటైను. అర్ధర్మాతమగు నరికి 
నాలుగులెక్కలలో మూడులెక్కలకు జవాబులు సాధించెను. నాలుగవ్మపశళ్న 
ఎంత తల ్రిద్రలు కొటుకొన్నను లొంగినదికాదు. తెల్ల వారినది, (పళ్న 

సాధ్యము కాలేదు. తన పళిజ జ్ర (పకౌారము ఆతడు ఇంటి పె ఎ భాగమునకుపోయి 
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వదునై న కత్తిమొన తన కంఠమున కాన్సుకొనెను. ఆంతట కంఠమునుండి 

కొంత నెత్తురువచ్చి ఆతనికీ తిల తిరిగినట్ల య్యెను. అంతలో హఠా త్రుగా 

ఆకాశమున ధగధగలాడుచున్న అషరములమాపములో ఆ పశ్నకు నమా 

ధానము కానవచ్చినఏ. ఆతడు వెంబనే (క్రిందికి పరుగెత్తి తాను చూచిన 
అక్షరములను ఒక కాగితముపై (వాపిగౌనెను. పిమ్మట ఆ కాగికమును 

కళాశాలలోని తన ఆచాయ్యనకు మాపగా ఆయన తీరరాముని పతిఫకు అమితా 

శ్చర్యము పొందెనట. దిహుళః ఆ సమాధానము అంతపఎశ్రావ్వము ఆయ 

నకుకూ3 సాధ్యము కాలిదేమో। 

తీర్తరాముని గణితళాస్త్రాభినివళమున కవధుణ లేజండెశు. అతడు 
క్రీషములయిన గచతి సమస్యలను ముందు వెపికొని “ంటలకరద3 కూర్చుండి 

వానికి సమాధానముబు కనుగొనుటలో కాలము గచప్పవుఎదెపివాడు. ఈ 

గణితళాస్తాాభినివేళము అతనికి చికకాలముండెు. కొన్ని సంవత్సరముల 

తరువాత ఆడు అమెరకొ ba hs ఉపన్యాసము 

లిచ్చినపుడు అద్యటి సభాసదులము, ఒక గణీ3_పళ్న ను కాగితము పె పై (వాయు 

టకు ఎంత కాలముపట్లునో వ ఆ _పశళ్నకు సమాధానమును 

సాధించెడవాడ గెసి తెలిపియున్నా డు, అత డిద్లు చెయ,గలగుటకు కారణ 

మునుకూడ వివరించెను. గణీ3ళాస్త్ర నిబంధనలన్నియు అతనికి బ్ హ్బో్యగ 

మున ఉండెడివట। కంప్యూటర్లులేని ఆకాలములో తన మనస్పే ఒక 

కంప్యూటరుగా ఉందెక్తిదట. ఉదాహారణకు :_!68 సానములుగల జతల కను 

i7 స్రానములా కల ఒక అంకెతో ఒకసారి ఎ ఒఅణీంచి ఒకే ఒక పంక్తిలో 

ఆ మొ త్తముసంఖ్యసు (వా సడువాడిట. ఇది కులము అభ్యాసముఎల్ల నే 

సాధ్యపడినినవి ఆయన తె౨పెను, ఫార్మకా కిళాశాలలో తాను ఒద్యారి గా 

ఉన్నపుడు తన ఆచార్యుడగు గిల్ బర్స్ ఎన్ అనారోగ్యమువలన నెలవు పెట్టు 

టచే ఆయనస్టానములో రోజున కొక గంటదొ బైన ఈతడు ఆధ్యాఎకుడుగా 



పవిచేసెను. ఆ ఉపాధ్యాయుడు అనారోగ్యము కుదుటబడక నెలవు పెట్టి 

మరల అమెరికాకు పోయినప్పుడు ఎమ్. ఏ. తరగతి చదువుచున్న తీర్చ 

రాముడు ఆ స్టానములో ఉపాధ్యాయుడుగా పనిచేసెను. ఇట్లు ఆవ్యాపకుడుగా 

పవిచేయుడినములలో తీర్చరాముడు ఎన్నడును ఆ ఆచార్యుడు కూర్చుండు 

కుర్చీలో కూర్చుండక విద్యార్దులకు నిలుచుండియే పాఠము చె ప్పెడివాడు. 

ఆచార్య గిల్ బర్డ్ సన్ తిరిగివచ్చునపుడు ఇతనికి ఒక బంగారపుగడియావము 

తెచ్చి కానుకగా ఇచ్చెను. తీర్గరాముడు వయస్సుచేతను మనస్సుచేతను 

సెరిగినను, ధన్నామల్లును తన గురువుగనే భావించుచు గౌరవింపసాగెను. 

తన జీవితములోని (పతీ స్వల్పసంఘటనమును ఆతని కెటీగించుచు, తాను 

చేయు (పతి ముఖ్యమైనపనికి తొలుత ఆయన ఆమోదమును పొందు 

చుండెను. తాను కాలము నెట్లు వినియాగించుచున్నడియు, ఉబ్బును ఎట్టు 

ఖర్చుపెట్టుచున్నదియు, వివరముగా ఎప్పటికప్పుడు ధన్నామునకు లేఖల 

మూలమున తెలియపజుచుచునే యుండెను. ఎప్పుడైన ధన్నామల్లు రాము 
నితో ఘర్షణపడి నిందాపూర్వకముగను, పరుషవాక్యములతోను లేఖలు 

(వాసినను, అతడు అవన్నియు సహించి ఆయనపట్ల తనకు లేశమ్మాతము 
కూడ దుర్భావము లేదని జవాబులు (వాయుదుండెడివాడు. ఒకసారి ఆయ 

నకే ఈతడు సలహాచెప్పెను. దన్నామళల్లు చీటికిమాటికి కోపపరవళుడగు 
చుండు టకు కారణము ఆయనకు జీర్తశ క్రి లోపించుటయేయని తెలిపి, తన్నివా 

రణమునకు ఒక బొషధమును సూచించుచు ఒకలేఖ (వావెను. ఒక బేఖలో 

అతడు “సత్పురష సహవాసము, ఉ త్తమగంథములు. భగవద్ద్యానములు._ 

ఇవి ఒక వ్యక్తిని మూడులో కములకు అధిపతిని చేయును" అని (వావెను. 

ధన్నామల్లునకు కోపావేశము మరియు మిన్నం చెను. అతని చిజచిజలు 
మరియు అధికమయ్యెను. తీరరాముడు “ఎక్కువగా ఏకాంతవాసము 
చేయుచు, మితముగా భోజనముచేయువ్య క్రితో భగవంతుడు నహవానము 
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చేయును" అని మరల లేఖ(వాసెను. మరియొకనలహా ఏమనగా “మనకు 
శాంతి కావలయునన్నచో మన శరీరముపై మమకారము పనికిరాదు. అది 

భగవంతునిదే యని భావించుచు అతనిసేవయందే నిమగ్నుడవె కాలము 

గడపవలయును' అని_ఒకసారి ధన్నామల్లు తన బంధువులతో తగవులాడి 

ఆసంగతి లేఖలో వ్రాయగా, త్వీరాముడు “భగవంతుడు కఠినహృద యుడు 

కాడు ఆయన లీవావినోది - ఒప్కెక్కంప్పుసం మనదాధలు ఆయన లీలా 
వినోదఫలితమురే' అని (వాసి ఆతసని ఊరడించెను. 

ఇతరుల కిట్లు సలహాలు చెస్పుచున్నాడనుటచే తీరరామునకు జీఏకములో 

ఎదుర్కొసవలపిన కష్టముబా లేవని కాదు. ఇతనికి వివ్వార్ట్ వతనముగా 

కొంఠ నామ్మును ఎహ్యారులకు పాఠములు వెప్పుట టదే గాదిధాయ్యు వచ్చు 

చున్న న్కు ఆతడు డబ్బుస దక తు ఒహొ, స్పుడు 

ధన్నామల్లునకు లేఖ. వాయుటకు వో న్ కౌ చు కొనుటకుమాడ తసి ద్ద 

సంధ వస పకన; తనకు దె. మె సామంమాన్న నముకము _:3సకి 1. 

గాటముగా ఉండెను. అకడు ఎంఎ పరీషకు ప్ర శ రుసుము "బ్లుటక్తె 

సామ్మునకు తడపుకౌనిదండాా అ౩ని మెనవమూామ డా॥ వఘుఫవథమన్ 

నుం3 కాపలసిననామ్ము తిలవవతల-ప్పుగా అందినది, పరీకాఫరితములు 

తెరినినఏ. అందులో అతడు ఘనవజమము సావఎవెను. ఈ గెలుపు 

అము ది వు పంకులో సాధించనంత గొప్పది కొాకచోయినన్ను క్త! 

అత దీ శుభవార్త తిన మనపూమకుతెబంచు (వాసినడేఖరో “పరీక్ష 

చాల క్షముగా పందెము ఇంత కఠిన యైన (పశ్నపతముము ధార తీయ విశ్వ 

విఠ్యాతయపులతో ఎన్న డును ఈయబడరేదు అని (వాసెను. ఆ రోజూ 

లలో ఎమ్. ఎ. పఠిషకు కూర్చుండు విద్యాఫులే చాల అమమగా ఉండెసనార్కు 

1895 లో తీరాముడు పరీక్షకు వెళ్ళినపుడు ఆత వొక్కడే అభ్యరిమె 
యుండపచ్చును. లేదా పరీక్షలో ఆత డొక్కడే నెగ్గియుండును, 18)1 లో 
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ఒక్క వివ్యాగ్రిమ్మాతమే ఉ క్ ననా. దీనినిదిట్టి రాముడు సాధించిన 

ఈ విజయము ఆతనికి, అతిని సే స్నెహితులకు, ది శ. ఎంత ఆనంద 

మొనగూొయుండునో మన మూహింపవచ్చును. ఈ విజయము భగవదాశీ 
ర్వచన ఫలితమని రాముడు భావించెను. 

ఇప్పు డిక ఏదైన ఉద్యోగము నంపాదించుకొనవలెను. తీర్తరామున కిది 

ఒక సమస్య అమునది. ఆతని తండి, బంధువులు, గురువైన ధన్నామల్, 

అతని ఉన్నత విద్యకు తగినది, విద్యకుతగిన ధనమును సంపాదించుట 

వీలయినదియునగు ఉద్యోగము నాతడు సంపాదింపవలె*ని కోరుచుండిరి. 

అతని పోషకులు, మితులు చాలమంది ఆతనికి విద్యాశాఖలోగావి మరియే 

ఇతరశాఖలోగాని సులువుగా సంపాదించిపెమైడివారు కలరు. (ప్రభుత్య కళా 

కాలా (పధానాధ్యాపకుడగు బెల్ ఉపోళయు కు అత సికి రాష్ట్ర పరి పాలన 

శాఖలో ఒక ఉద్యోగమును ఎన్నిక చేసెను. రాముడు దానికి ఆంగీకరింప 

లేదు. తాను ఇంతకాలము (శ్రమపడి కృషి చేవినది తనపంటను నలుగువకు 

పంచుటకే గాని ఆమ్ముకొనుటకు కాదవి ఆత డాయనకు బదులు చెప్పెనట. 
పరిపాలనాసంబంధమైన పదవులకం టె, ఉపాధ్యాయపదవికే తా నెక్కువ 
(ప్రాముఖ్యమి త్తునని ఖండికముగా చెప్పెను. సంయు క్తరాష్ట్రములలోని 
మీరట్, చెల్లీ లలో ఉపాధ్యాయపదవులు ఖాళీగా ఉన్నవికాని తీగరామ వి 
స్నేహితులు అతదు పంజాబు వదలివెళ్లుటకు ఇష్టపడలేదు. పెషావరులో 
ఒక ఉన్నతపాఠశాలా (పధానోపాధ్యాయ వదవి ఖాళీగా ఉండెను. అతడా 

పదవిని చేపట్టుటకు బెల్ మహాశయు డంగీకరింపలేదు. రాము డొకసారి 

రాష్ట్ర విద్యాశాఖాధికారికి విద్యాశాఖలో ఒక ఉద్యోగముకొలకు దరిఖాస్తు 
పెట్టగా ఫలితము శూన్యమయ్యెను. చివరకు (పధానాధ్యాపకుని సలహాపై 

త డొక (పకటన చేసెను. తాను ఇంటర్వీకియెటు, ఓ ఏ. ea 

గణిత శా స్ర్రములో (ప్రయివేటుగా పాఠములు చెప్పెదనవి (ప్రకటన చేసె 
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ఇంటర్మీడిమేటు విద్యార్థులకు నెలకు పదిరూపాయలు, వి. ఏ. విద్యార్దులకు 

నెలకు పదునై దురూపాయలు రుసుము. తరగతికి పదిమంది తక్కువ 

కొకుండ విద్యారు లుండవలెను. ఈ (పకటనఫలితముగా ఒక్క విద్యార్తి 

మాత్ర మే చదువుకొందునవి 'వచ్చెను. ఈ ఇద్బిందులకుతోడు, ఆతడు 

వేసవిలో ఎక్కువకృషి చేయుటవలన ఆరోగ్యము పాడ య్యెను. అందుచే 

అతడు తన్మగామమునకుపోయి  కొన్నివారములు గడపుట తప్పనిసరి 
అయ్యెను. అతడా పల్లె పట్టున ఉండుట చాల మేలయ్యెను, జూలై నెలలో 

మరల ఉద్యోగ్యపయత్నములుచేయుటకై ఆతడు లాహోరునకు తిరిగి 
వచ్చాను. 
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తీరరాముడు లాహోరునకు తిరిగివచ్చినపిదప ననాతనధర్మనభయొక్క 
విద్యాసంఘములో నభ్యుడుగా ఎన్నుకొనబడెను. నభ నిర్వహించుచున్న 
పాఠశాలలో కాస్త్రగణిత శాఖలను నడపుధారము నాతనికి అప్పగించిరి. 
అతడు తీసికొనిన (శ్రద్దవలన ఆ పాఠశాల కొక నూత్న చై తన్యమువన్చెను, 
రాము డా రోజులలో కాలక్షేపమునకె డి.ఏ. వి. ఉన్నత పాఠశాలలో కొన్ని 
వారములపాటు చిత్రలేఖనము నేర్చుకొనెళు. 1895 వ సం॥ సెపైంబరులో 
తీర్గరాదపడు నెయిల్ కోటవోని క్రై స్రవోన్నతపాఠశాలలో నెలకు ఎనుబది 
రూపాయల జీశముమీద రెండవ ఉవాధ్యాయుకుగా చేరెను ఎప్పటివలెనే 
అతడు తనజీతములో కొంతభాగమును పేద విద్యాస్లలకిచ్చి సాయపడు 
చుండెను. సమర్థుడయిన గణితళాస్తో వాధ్యాయుకుగా పేరుపడుటచే అతని 
మూలమున పాఠశాలలోని వద్యార్గులసంఖ్య అధికము కాడొచ్చెను. ఒక 
సారి ఒక పరిచితువియొన్దనుండి త్యీరాముడు పదిరూపాయలు అప్పు తీసి 
కొనెను. అతడు ఆ పాఠశాలలో పనచేసినంత కాలము నెలకు పదిరూపాయల 

చొప్పున ఆ పరిచితునికి ఇచ్చుచుండెడివాడదబ! ఇది తగని ఆత్ర దెంత 
మొబపెట్టినను తీర్చరాముడు వినవేమ. పాఠశాలలో పని ముగించుకొనిన 
పిమ్మట రాముడు పట్టజములోని సనాతనధక్మసభకు సేవ చేయుబయందే 
ఎక్కుువకాలము గడపుచుండెను, అప్పుడప్పుడు ఉపన్యాసములు కూడ్త ఇచ్చు 
చుండెను. అ ఉపన్యాసములకు చాలమంది పుర పముఖులతోబాటు, అనంఖథ్యా 
కముగా జనులు వచ్చుచుందెడివారు. అతడు పనిచేయుచున్న పాఠకాలలోవి 

వసతిగృహమునకు ఒక మహమ్మదీయోపాధ్యాయుడు పర్య వేక్షకుడుగా 
ఉండెను. ఆత డొకనాడు వనతిగృహమున గొడ్డుమాంసము వండుటకు 
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అనుమతించెను. దీనిపై వసతిగృహములోని విద్యార్దులు ఆతనిపై ఫిర్యాదు 

చేయగా అధికారు లాతనిని ఆ పదవినుండి కొలగించి, ఆస్టానమున తీర్థ 

రాముని వియమించిరి. అతని కచ్చట (పత్వేకింపబడిన దిస విశాలముగను 

(వశాంతముగను ఉండుటచే నతడు మిక్కిలి నంతోషించెను. విరామము 

చిక్కి నప్పుడెల్ల రాముడు ఉపన్యాసము లిచ్చుటయందు, చుట్టుపక్కల పటణ 

ములను చూచివచ్చుటయందు గడపుదుండెను. అకిడు సెయిల్ కోటో 

ఉన్నరోజులలో ఆతని మామగామను, సవతితల్లి యు చనిపోయిరి. ఈ సమ 

ఏమిననే అతడు ఒంజాొబు విశ్వవిద్యాలయపు మె, చేక్యులేషను పరీక్షకు 

గణికశాస్త్రములో ఉప పరీక్షకుడుగా నియమం బడెను. ఆ సంవక్పరము 

అతడు సుమారు రెండునెల. సమాధానప్తతములు చూడవలపవవ్వ్పెను, 

తరువాత అతడు లాహోం లో ఉన్నప్పుడకూడ ఇంటర్మీడియటు, చి, ఏ. 
శ య్ భ్ నె . య 

పరీక్షలకు ఉప ఒ౧క్షుుడు” పసిచేలుగు. 

గ్ తీరరామునకు పె.:.ర్కోట వాతావరణము సరిపడలేదు అకడు నిత్యము 

శరీర చ్యాయామము బయుచున్నను, 'పతదడగయు స్నానమునికై నవవఅకు 

నడచిపోపుచున్నను, ఆతడు ,కంముగా నిక3దడజొచ్చెను. డినెందిరు 

రివ జేవీని అకిడు వాఠఠాలనుండి తిరగినచ్చుడదు దాులో స్పృహతప్పి పడి 

పోయెను. అకని కంటినాధ,. ది కోశ ప్ప కధల యుండెను. ఒకసారి 

ఒక వానదమురోజులు ఆతడు వాజమ్యాత ౨ తన్నోసి, గత వెను; ఇట్లుం 

డగా అళనికి బాహోరులో తాను చడుశుకొనిన ఫార్మన్ కె) స్తవకళా 

సోఎపాధ్యాయ .దవి లభి.చెను. ఆతిడు[బహ్మానండపడెను, 

పై ఆఎర వాత్సల్యములా మాపిన ఆచార్య గిల్ బర్త్ సన్ 

పదవీవిరమణము చేయుటవలన ఆ పదవిలో ఈతనిని నియముంచిరి. 1895 

డిసెందిరు చివరికోజులలో ఇది లభించినది. తీర్హ రాముడు 1896 మార్చి 

నెలలో తాను పనిచేయుచున్న పాఠశాలను వదలిపె.టైను. నెయిల్కోటను 
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వదలివచ్చునప్పుడు అతవిని సాగనంపుటకు పాఠశాలోపాధ్యాయులు, విద్యా. 
ర్థులు, సనాతనధర్మ సభానభ్యులు, పెక్కుమంది పుర్యపముఖులు రైలు 
స్టేషనుకు వచ్చిరి. ఆపిమ్మట ఆ పాఠశాల్యాపదానోపాధ్యాయుడు (అమెరికా 
దేశీయుడు) తా నెప్పుడు లాహోరువెళ్ళినను రామతీర్లునిఇంటనే దిన చేవెడి 
వాడు. 

తీర్గరాముడు 1596 సం॥ ష్మపిలనెలలో తన పదవియందు చేరెను. 

కొద్ది నెలలయినపివ్మాట అతనికి అంతకంటె పై స్తానమిచ్చిరి. ఆ రోజులలో 

ఆతడు (వాసిన లేఖలనుబట్టి, అతనికి పరిశోధనచేపి డి. ఎస్. సి. పట్టం 
ఫొంవవలెననుకోరిక యుండెడిదనియు కాని ఆది నెర వేర లేదనియు తెరియు 
చున్నది. ఏమయినను ఆతడు కళాళాలోపాధ్యాయుడుగా పనిచేయుట అతని 

జీవితమున ఒక నూతనాధ్యాయమునకు నాంది అయ్యెనని చెప్పవచ్చును. 
లాహోరునకు వచ్చినపిమ్మట ఆతనికి [పాపంచికదిషయములకంచె మత 
ముపై ఆనక్రి అధికము కాజొచ్చెను. ధనమునుకాని, ఇతర లౌకిక భోగ 
వ స్తవులనుగాని కూడి బెట్ట టయన్న రామునకు ఇషముండెడదిది కాదు. తనకు, 

వేతినముగాను, ఇతర పారితోషికముల మూఎమునను వచ్చు ధనమును 
అతడు పేదలకు పంచిపెట్టుచు, కొలదిదినములకు వారివలె తానును డబ్బు 
నకు ఇద్బిందిపడ చుందెడివాడు. ఒకసారి పంజాబు విశ్వవివ్యాలయమువారు 

పరీక్షకుడుగా పనిచేసినందుల కొసంగిన పారితోషికము మూడువందల 
యేదిదిరూపాయలను రెండురోజు లలో ఖర్చు పెటిను, మూడవరోజున 

అతవిచేతిలో ఒకరూపాయ మిగిలెను. ఇట్టి లౌకిక విషయములలో ఆతవి 
మనోవైఖరి ఎట్లుండెనో అతడు 1896 సం॥ జూను ర్ వ తేదిని ధన్నామల్లు 
నకు (వాపిన లేఖన దిట్ట స్పష్టమగును. ఆ లేఖలో అతడు త నభార్యకు నగలు 

చేయించుటయందుగాని, విలువైన సామగిని కొనియుంచుటయందుగాని 
తన కెట్టి యానందము కలుగదని (వాసెను. “నాకు ఉండుటకు చెట్లువీడ, 
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కట్టుకొనుటకు చింకిపాతలు, సరుండ:టకు కటికనేల, తినుటకు ఎవరై న 

దయదలచి ఇచ్చిన ఒక రొప్పె చాలును'” అనియు అత డా లేఖలోవాసెను. 
“నాకు కళాశాలవారు ఇచ్చు జీతమును దాదిపెటైదను; అది మీ యిష్టము వచ్చి 

నట్లు ఖర్చు పెట్టు'డని యు అతడు ధన్నామల్లునకు ఒక లేఖలో (వాసెనుం 

మరియొక లేఖలో చక్కగా కృషిచేసి నాహృదయమున దేవునికి ఒక 

చిన్న దేవాలయమును విర్మించుటమే నాకర్తవ్యము" అని వ్రాసెను. గణిత 

శౌస్ర్త్రమన్న (పాణము పె ట్రైడివాడగుటచే ఆశాస్త్రమునకు అధిక్కపచారము 

తెచ్చుట ఎట్లాయని నిరంతరము ఆలోచించుచుండెడివాడు. ఆతడు చాల 

రోజులనుండి. గణితశాస్త్ర (పాొముఖ్యమునుగూర్చి పరంపరగా ఉపన్యాసము 

తీయవలెనవి తలపోయుచుండెను. ఆ ఉపన్యాసములలో చెప్పదలచిన 

విషయములనవ్నిటిని (వాపి పెట్టి, తరువాత కొన్నాళ్ళకు వానిని తన స్వంత 

ఖర్చుమీవ ఒక చిన్నపు స్తకముగా (పకటించెను. దానిని (పదురించుటకు 

నూటయిరువదిమెదు రూపాయలయెను. అచ్చయిన పు స్తకములలో 

చాలభాగము ఉచితముగా పంచి పెట్టుబకే సరిపోయెను. గణికళాస్తాభి 

మానులైన విమర్శకులనుండి ఆ (గంథముపై (పశంనాపూర్వక మగు 

సమీక్షలు వచ్చినవి. ఆ ఉపన్యాసములలో రెండింటిని, తగువాత ఆతని 

సమ్మగ, గంథఠ సంపుటములలో చేర్చిరి. ఆందులో ఒక ఉపన్యాసమును 

“ఒజ్జానముకొటకే విజ్ఞానమును సం పాడింపవలెనవి (గహింపుము" అను 

హీతబోధతో ఆరంభించెను. (గికు పురాణకథలలో ఒకరకము దేవతలు 
పైకి కూరముగను దుస్సహముగను ఉండి ఆంతర్యమున పరమసుందరు 

లుగా ఉందురని వర్షింపఐడినదట. రామతీర్చుడు గణికళాస్త్రమును నముద 

ముతోను, ఆ (గీకు దేవతలతోను పోల్బుచుండెడివాడు. *సూర్యకాంతివలె 

గణీతళా స్త్రము ఆలోచనాపరులు కానివారికి వర్షరహితముగా నుండును కాని 

విజమున కది చిత్రవర్షసుందర మగు ఇంద్రధనుస్సు వంటిది.” “గణీక 
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శాస్త్రము మనలను పరిమితత్యమునుండి అపరిమితత్వమునకు నడిపించును.” 

“గజితళాస్త్ర హిమాలయములందలి కీర్వ్యానందములనెడి పార్వతీదేవివి 

కనుగొనుటకు మహాదేవుని తృతీయలోచనమువంటి లోచనము కావల 

యును.' ఇది మొదిటి ఉపన్యాససారాంశము,. 

రండవ ఉపన్యాసమున గణీతళాస్త్రమున నిషాతు4గుటకు వలయు సూచ 

నలు చేయదిడెను. అలవాట్ల లో మితెముగా ఉండుట, సాడందిర మగు కొద్ది 

ఆహారము, తగినంత శరీర వ్యాయామము ముఖ్యములని ఆకడు తెలిపెను. 

మానసికమగు ఎటి తొందరపాటు, ఆందోళనము లేకుండ నిర్మలముగానుండి 
(కమాభివృద్దిగ ఈ శాస్త్రమును సాధింపవలెను. గణికశా స్త్ర విద్యార్ధి ఎల్ల 

ప్పుడు సరళ హ్యాదయి డె, నఒస్వభావుడె యుండవలెను. అన్నిటికంటె 

ముఖ్యమయిసవె మసము మన గెప్పదినముకం టె భగవంతుని ఘనతకే 
ఎక్కువ (పాధాన్యమీయవలెను. 

తీర్చరాముడు నిదానముగా ఆత్మజ్డానా భిముఖముగ పయనించుచుం డెను, 

అతదు దివ్యత్వముసు పొందుటకు మూడుమాః ము లున్నవనెను. ఒకటి _ 
తల్యావథచ్యు లేకి తిరభ్రయాూగము, ఇది చుటుకువనముగలవారికి మంచిది. 
2. (పమవల్ము. లేక భ్రీయోగము, ఇది రసావేశపరులకు తగినది, 
Qa ద్ఞానవఢ ము లేక బ్రా౮యగము, ఇది ధ్యానాస కులకు యోగ్యమైనది. 

రాముడు $ తీవథయమును ఎన్నుకొనను. ఇది అతనియందు నిరంతరము 

భోగఎట్లీత చదువుచు, (శ్రీ కృిషువిపై ఒక విధమగు మభఘరభ కిని పెంపొం 
దించుకొనుటవలన చక్కగా స్థిరపడెను. ఎచ్చటనై న మురశీన్వనము విన 
దిడినచో ఆతడి పరిసరములను మటచి పరవశు4గుచుండెను. ఒక్కొ 
క్కొప్పుడు (శ్రీ కృిమనిపేరు ఉచ్చరించినంతమ్మాతముననే పరవశించి 
పోయెడివాడు. తాను కలలు కనుచున్న ఆ దేవువి దర్శనముకొఅకు పెక్కు 

మార్లు రావీనదీతీరమున ఒంటరిగా తిరుగసాగెను. ఆతిడీ భ శ్రీయోగసాధన 
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చేయరోజులలో ఒకనాడు ఆకాశమునకన్న నీలిమబ్బును (శ్రీ కృష్ణదేవునిగా 

భావించుచు భ క్యావేశముచే మూర్భాపరవశుడగుట ఒక స్నేహితుడు చూచెను. 
మరియొకసారి ఒకపండితుడు తులసీవాసుని రామాయజము చమవుచుండగా 

తీర్గరాము డానందపారవశ్యమున ఏడువ నారంభించెను. ఆతడా మూర్చ 

నుండి ఎంక సేపటికిని తేమకొనకపోవుటచే నాటికి కఠథావఠనము ఆపుేయ 

వలసివచ్చెను. ఈ దినములలో ఆకని భక్యావేశము ఆన._దబాష్పముల 
రూవమునను, కృష్ణసంకీ ర్తనరూపమునను ఆవిషు్ఫతమగుచు గాఢసారో 
వశ్యముగా పరిజమిందుచుండెను. ₹గవర్గీత యెడను, శ్రీ గృష౦ియెడను 

ఆతవిభక్రి యుశ్శ_టమై, అతడు 1896 నం* ఆగష్పునెలరో శ్రీ కృష 

దేవుని జీ ఏత సన్ని వేశములకు సందింధించి యున్న మధు5, ప. 

మున్నగు (పదేశములకు యా తలు వేసెను. ఈ (పదేశములని య అతడ్తు 

దీనదయాళు పండితునితో కలిసి పర్యటించెను. దీనవయాళకువండితుడు సనా 
తనధర్మ సభలో (ప్రధానవ క్త. ఈ పర్యటనలో తీర్ణరాముయి శ్రీ కృష్ణరంకీ ర్త 

నములలో ఎక్కువగా పాల్గొనెను. ఒకసందర్భమున అకకు స్నానము 

చేయుచున్నపుడు తాను భగవత్పాక్షెత్కారము పొంఏతినని తెలిపెను అతడు 

లాహోరు తిరిగివచ్చినపిమ్మట ల క్రీ మోగము నుగూర్చి ఉపన్యానము లిచ్చుట 
కారంధించెను. ఆతడు ఆకళకువారగా, అనర్శళముగా ఉపన్యపించుదుండగా, 

అతని వాగ్ధారకు సభాసదులు నిశేష్తులగుచు .డెడివారు. పరంవరగా ఈ 

యుపన్యాసము లిచ్చుచున్నరోజులలో ఆర్. ఎస్. నారాయణ ఆమృతసర 
ములో ఆతని ఉపన్యాసము వినుట తటిస్టించెను,. ఈ నారాయణ ఆర్య 

సమాజ పిద్ధాంతములయందు విశ్వాసము కలవాడు, ఇతడు తీర రాముని ఉవ 

న్యాసమును వివి కదలిపోయి అతనికి ముఖ్యశిష్యుడయ్యెను. ఇతవినే తరు 

వాత నారాయణఫ్వామి అనెడీవారు. రామతీర్తువి జీవితచర్మిత (వాపినవారిలో 

ఇతడే మొదటివాడు. 
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తీర్తరాముని ఆధ్యాత్మిక సాధనలు (కొత్తపుంతలు (తొక్కసాగిను. 

ఆతని ళట్రియోగసాధన అంతకంతకు (ప్రగాఢమె వృద్రిపొందియున్నచో 

'అతినికి ఉన్మాదము కలిగియుండెకిది. ఇట్టి స్థితిలో ద్వారి కొ పీఠాధిపతులు 

జగద్గురు (శ్రీ మాధవతీర్థ శంకరాచార్యులవారు లాహోరు విచ్చేపిరి. ననాతన 

ధర్మ నభాకార్యదర్శిగా తీర్టరాముడు ఆయనకు నన్నిహితుడయ్యెను. శ్రీ 

శంకరాచార్యులవారు నగరములో ధర్మోపన్యాసములు చేయుఏయేకాక తీర్థ 

రామునికి ఆదైషత నిద్దాంతములను (ప్రత్యేక (శ్రర్ధవహించి బోధించిరి. 

దీనితో తీర్తరాముని శ్రీ కృష్ణదర్శనాభిలాష ఆత్మసాక్షెక్కార వాంఛగా 

మారెను. ఏకాంతముననుండి ధ్యానము చేయుబయుదు ఎక్కువ కాల 

మాతడు వినియోగింపసాగెను. మధుర బృంచావనములక౦ టె సశ స్తకర 

మనిపించుకొన్న ఉ త్రరఖండమును దర్శించుకొనెను. ఆంగ్లభాషలో (వాయ 

బడిన వేదాంత [గంథములనుదెచ్చి అదేపనిగ చదువసాగెను. అమెరికా దేశ 

రచయితలగు ఎమర్సను, ఫోరయా, వార్డ్ విట్ మన్ అనువారు ఆశని 

అభిమాన రచయితలైరి. ఈ రచయితలు భారతీయ త త్వ్వళాస్త్ర సిద్దాంత 

ములచే మిక్కిలి (ప్రభావితులై నవారు. 

తీర్గరాముడు హృదయపూర్వకముగా అదైషత వేదాంత సాధనయందు 

విమగ్నుడయ్యెను, కళ్తాశాలపని ముగించుకొనినపిమ్మట ఆత యెక్కువ 

కాలము ఆత్మధ్యాన (ప్రార్జనలయందు గడఎనాగెను. నాటినుండి “(పపంచ 

ములో సత్యమనునది ఉన్నచో అది వేవాంతమునందే కలదు" అన్నది 

అతని సిద్ధాంతమయ్యెను. ఒకసారి ఒకరు రాముని “ఇపుడు సమయ 

మెంతై నదః' అని అడుగగా “(పాతగ్మి ధాహ్నసాయంసమయములం దెప్పు 

డైనను రాముని గడియారము ఒకేనసమయమును చూపును అవి యతడు 

బదులు పలికెను, కాలము గడచుచున్నకొలది రామునకు వేవాంత మతముతో 

అవినాభావసందింధ మెక్కుడగుచుండెను. “నేను భయరహితుడనై తివి" 
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అవి ఆత డొకనారి (పకటించెను. ఆద ఎట్లు సాధ్యమయ్యెను 7.అక డంద 

రకు ఇట్లు దోధింపసాగెను = "ప్రపంచమును మాయను పరిత్యజింపుముం 

అవి నీకు దాన్యమొనర్చును సర్వగంగపరిత్యాగపథమున అతడు వడి 

వడిగా సాగుదుండెను. అతని బంధువులందరు ఆతడు తమకు కాకుండ 

పోవుచున్నాడని భయసడ సాగిరి. అక్షోదిరునెల 25 వ కేదీవి తీరరామువి 

యొద్దనుండి వచ్చి "నలేఖను చూచుకౌ నగానే అతసితండకి సందేహము తీరె 

పోయినది, ఆతడు భయఎడుచున్న కై జరిగినది. ఆ లేఖలో రాము డిట్లు 

(వాపెను. 

“మీ కుమారుడగు తీర్హరాముని శరీరము భగవంతునికి అమ్ముడు పోయినది. 

ఇకమీద ఆ శరీ"ము అకనిది కాదు. ఈ రోజు దీపావళి. శరీరమున జూద 

ములో ఒడ్డి భగవంతుని గెంచుకొంటిని. నేను మిమ్ములను అభినందించే 

చున్నాను. మకు ఎ: కావలపినను నా గురువును అడుగుడు. ఆయన మీకు 

కావలసినదంతయు ఇచ్చును. లేదా నాచేత నిప్పించును. గడచిన 18-20 

ఎండ్ల నుండి అతడే సా బరువు దాధ్యతలు, విఘలు, అప్పులు తనపై విపీ 

కొనెను. అట్లి ఆ భగవంతుడు మీపట్లకూడ ఆఫే ఎందుల కుండడు ?' 

ఈ లేఖ చూచుకొని తతత కొయ్యబాణి పోయెను. అత డా 

లేఖను ధన్నామల్లునకు పంప్పుచు, 'రామతీర్లు డిటయ్యెను, నీవే ఈ పుణ్యము 

కట్టుకొంట్ఏ. సీవు బుద్దిమంతుడవనుకొని పిల్లవానిని నీకు ఆప్పతజెప్పితిని' 

ప (వాసెను. ధన్నామల్తువూడ హీరానందునివలెనే తలపోపియు౦డును. 

ఈ నడుమ అతడు తీర్గ రామునిపై మిక్కిలి ఆధారపడుచుండెను. 

తీర్హ రాముడు శంకిరాచార్యులవారు వచ్చినప్పుడు ఎట్టి కార్యవిర్వహణ 

భారము వ హించెనో అట్రి బాధ్యతయే 1897 నం॥ నవంబరులో వివేకానంద 

సామి లాహోరు వచ్చినప్పుడు వహింపవలవవచ్చెను. వ పకానందస్వామి, 

ఆయన అమరికా శిష్యులు, ఇతర పరివారము . రాజా ధ్యానపింగుగారి 
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భవనమున బన చేసిరి. ఆ భవనమునకు ముందు విశాలమైన (ప్రదేశమున్నది 

కాని, అది వివేకానందుని ఉపన్యాసములు వినుటకువచ్చు ఆసంఖభ్యాక (పజా 

నమూహములకు చాలలేదు. ఆందుచేత మరునాడు ఆ ఊరిలో అప్పుడున్న 

ఒక సర్కను కంపెనీ వారి ఆవరణలో ఉపన్యాసమును ఏర్పాటు చేసిరి. 

రాముడు వివేకానందస్వామికి. ఆయన పరివారమునకు ఒకరాత్రి విందు 

సెను, స్వామి తీర్ణరాముని పు స్తకభాండాగారమునుండి ఒక (గంథమును 

త్రీపికొనివెను. 

వివేకానందస్వామి ఉపన్యాసములవలన, సభాజనులమాట యెట్లున్నను, 

తీర్గరామడు మిక్కిలి (పభావితుడయ్యెను. వివేకానందుని మహా గంగా 

(పవాహ సదశ మయిన వాగ్గాటికి రాముడు ఆక్చర్యచకితుడ మయ్యెను. తాను 

కూడ వివేకానందునివలె సన్యపించి (పజలకు _వేదాంతబోధ చేయవలెనవి 

ఆత డువ్విళ్లూరసాగెను. అతడు తనలో వికపింపజేసికొనుచున్న సర్వ 

వి స్త్పృతమయిన ఆడై్వత వేదాంతమునకు వివేకానందుడు మార్గదర్శకుడు 

గను వ్యాక్యాతగను ఆతనికి కన్పడసాగెను. రామతీర్ణ వివేకానందులలో _ 

వివేకానందుడు అనర్షళవాగ్ధాటి, సద్యస్ఫుకణ. సునికితహాన్యము, సొంద 

ర్యము కలవాడనియు; రామతీర్దుడు-నిత్యసంతోషము, (ప్రసన్నత, లజ్జా 

మధురము న్తీజనోచితమునగు సౌకుమార్యము, భీ మొదలగువాని సమ్మే 

శన భూమియనియు, ఈ గుణములచే నాత డెప్పుడును పారవళ్యస్పితిలో 

ఉండెడివాడనియు పురాణసింగు ఒకచోట (వ్రాసెను. ఆత్మసాధనయందు 

నిమగ్నుడై న తీర్ణరామునిలో చిలుమార్చులు రా సాగినవి. వానిలో మొదటిది 

ఆతడు ధన్నామల్తునకు మునుపటివలెకాక చాల ఆరుదుగా లేఖలు వ్రాయుట. 

ఒకసారి ధన్నావల్లు తనకు ఆతనియొద్దనుండి లేఖవచ్చి చాలకాలమైనదని 

(వ్రాయగా తీర్ణరాముడు తన తప్పును ఒప్పుకొనుచు ఇట్లు (వ్రావెను: “సీపు 

నాలో ఐక్యమయితివి. కావున నే నిప్పు డెవరికి (వాయవలయును? (ప్రతి 
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వ్య _క్రియందును రామతీర్లు డుండును. అ'ఫ్లే భగవంతునితో కూడ మండుమ. 
నాయంతట నే నేమియు చేయను. ఏమయినను. తరుణమువచ్చినప్పుడు 

వనులన్నియు తమంతట జరుగును. ఏమియు [(శమపడకుండ మహారాజు 

నకు కోరినవనులెల్ల జరుగుచుండగా ఆయన కూలివానివలె ఏల కాయకష్టము 

చేయవలెను ? నా కిప్పుడు జ్వరమువచ్చి పండుకొంటివి. ఈ జ్వరముకూడ 
నాకు ఆనందకరముగనే ఉన్నది.' 

1898 నం॥ ఫిదివరినెలలో తీర్గరాముడు “అదై ్ వతామృతవర్షిణీనభ'ను 

స్టాసించెను. వేదాంత([ప్రచారము ఈ నభ ముఖ్యాశయము. ఈ నభ ఆతని 
యింట (ప్రతి గురువారము నమావేశమై ఆదై షత వేాాంతచర్చలు సాగించు 
చుండెడిది. ఇందు ఎక్కువగా సాధువులు పాల్గొ నెడివారు. కొవ్ని నెలల 

పిద్ముట రాముడు సమావేశములలో (పసంగించుట మానివేపి సభా కార్య 
కమములను దగ్గరుండి నడపించుదుండెడివాడు. ఆత డీ దినములో గొప్ప 
ఏకాగ్రతను సాధించెను. అతని మనోనై శృల్యమును. ఎట్టి విషేపములును 
భంగపణటుప జాలెడివికావు. అత దొకసారి ధన్నామల్లునకు (వావిన లేఖలో 

తనయింటి చుట్టుపక్కల హోలీపండుగ కోలాహలము జరుగుచున్నను తన 
ఏక్యాగతకు భంగముకలుగుటకాని, తన హృదయము కలత పడుటగాని జరుగ 
లేదని తెలిసెను. ఈ ఏకాగతతోను, ఆత్మనంయమనముకోను, అతడు 

కళాశాలపనియు, ఆధ్యాత్మికసాధనయును మిక్కిలి నృ్యక్రమముగా నిర్వ 
హించెడివాడు. ఆ నంవత్సరము అతడు బోధించిన విద్యార్థుల పరీక్షాఫలిత 

ములు అద్భుతముగా నుండెను. ఆ యేడు ఆతని కళాళాలనుండియే విద్యా 

ర్లులు అధికనం ఖ్యలో ఉ త్తీర్తు లగుటయేకాక, ఇద్దరువిద్యార్దులు విశ్వవిద్యా 

లయమున (పథమ తృతీయస్థావములు కైవసము చేసికొవిరి. 

1698 నం॥ వైశాఖి పండుగనాడు తీర్ణరాముడు యులూమ్ జిల్లాలోవి 

చక్వాల్ తాలూకాలోనున్న కట్సరాజ్ అను పుణ్యక్షేతమును నందర్శించెను. 
R-—3 
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ఈ పుణ్యక్షేతము పూర్వము ఆరణ్యవానము చేయుచున్న ధర్మరాజును 
యక్షుడు (ప్రశ్నలువేసిన స్థలమని చెప్పుదురు. ఈ యా(తచేసి రాముడు 
మిక్కిలి విరాశపడినట్లు తోచును. ఏమనగా యాత్రనుండి తిరిగివచ్చి ఆతడు 
“యథార్థమగు ఆనందము ఏకాంతమునందే లభించును" అని (వాసెను. 
మరియు “ఆ ప్రదేశము కంటికిదగ్గర, కాళ్ళకు బహుదూరము' అవి పలికెను. 
అనగా ఆధ్యాత్మిక సావనమార్ష్శము పయనించుటకు సుకరముగాఉన్నట్లు 

కనబడినను యరధార్హమున కది చాల క్లీ షమగు మార్గ మని ఆతని భావము 

కాబోలు. 

ఆ యేడు వేసవిసెలవులలో రాముడు హరిద్వారము, హృషీ శేశము 
మున్నగు పుణ్యకేత్రమ లను దర్శించెను. కాని యిట్లు వింతలు విశేషములు 
చూచుచు తిరుగుట ఆతనికి రుచింపలేదు. గంగానదిలో స్నానము చేపి 
నప్పుడుమాతము అత నికి గొప్ప మన_స్హృ ప్రి సర్పడెను. ఆత డా మహో 

నదిలో మునిగినపుడు కాలమునే మఅచిపోయెను. హృషీకేళములో నున్న 
ప్పుడు అతడు తనయొద్ద ధనమును ఓక్క పెసయెన మిగులకుండ అచ్చటి 

సాధువులకు పంచిపెఖైను. హృష్షీకేళమునకు ఆరుమైళ్ళలోఉన్న తపోవన 
మునకు పోవునప్పుడు అతనియొద్ద పట్టుగుడ్డలుతవ్ప వేకు వన్తముకాని. 
ఒక్క పైసకాని లేవు. ఆతిపోవనములో ఆతడు తాను ఆత్మ దర్భ నము 
పొందవలెను లేనిచో అ చేసికొనవలెను అని త్మీవముగా నిశ్చ 
యించుకొనెను. తనవాంఛ ర వేరకపోవుటచే ఆత్మ హత్యకు నిర్ణ 
యించుకొని వరదలలోఉన్న గంగానదిలో దూకెను. కాని ఏదో త 
అద్భశ్యక క్రి ఆతనిని ఒక బండరాతిపైకి చెర్చెను. ఆతడా బండ పై 
కూర్చుందియుండగా ఆకవికి ఆత్మదర్శనమయ్యెను. ఇట్లు వాంఛాపిద్ది 

కలిగినంత నే ఆతడు సుదీర్ష మెన ఒక మహానందపారవళ్యములో 
మునిగెను. ఈయా(తలో తనకు కలిగిన అనుభవములనుగూర్చి తీర 
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రాముడు ఉర్లూభాషలో (వాపిన 'జాల్యా- ఈ_కోషర్” అను వ్యానములో 

విపులముగా వర్షించెను. ఈ వ్యాసము అతని సమ్మగగ్రంథ నంపుటములలో 

ఉన్నది. ఇది గద్యపద్యమయముగా ఉండును, ఆతడు పర్వతములు, వన 

ములు, నదులు మున్నగు (పకృతిదృశ ములను చూచినప్పుడు తనకు కలిగిన 

రసభావములను వ్య క్షపజుచుచు ఉర్దూభాషలో కవిత్వము చెప్పును. నర 

సంచారములేని చూరుమూలచోట్ల ఉన్నను ఆక డెప్పుడు ఒంటరితనమును 

ఆనుభవింపలేదు. అతడు అట్టిచోట్ల వర్షము, చల్లనిగాలి తనకుకోడుగా 

ఉండెననియు. అచ్చటి జంతువుల వింశ వింత ధ్యనులు వినుచుండెకివాడ 

ననియు తెలిపెను. ఆతనిదగ్గర డబ్బులేదు. “శీర్ణరాముడు తన కెంతవ్యాధి 

వచ్చినను భయపడడు. పెక్కువ్యాధులు అతనిపై తమబలమును దూప 

వచ్చి, విఫల మెపోయినవి' అనియు నతడు చెప్పెడివాడు. ఆత ౫ వేదాంత 

నిషుడగుదున్న కొలది దాహ్య ప్రసంచనుతో అతనిసంబంధము (క్రమ కమ 
ముగా తగ్గిపో చ్చెను. అతనికి ఏకాంతముగానుండుటయె తృ పినిచ్చెడిఏ, 

వేదాంశెచర్చలతోడను, ధ్యానమునందును గడపినకొలమే సద్వనియోగ 

మైనదని ఆతడు తలంపసాగెను. కళాళాలలో ఆరుగంటలకాలము గడిపుట 

కూడ ఆశనికి దుస్పహముగా నుండెను. తీర్హరాముడు పరమసమర్హుడగు 

అధ్యాపకడగుటచే అతని తరగతులకు విద్యారులు తండోపతంఉములాగా 

నచ్చెడివారు. అతడు తరగతిలో ఉపన్యాసము లిచ్చునపుడు _పసంగవళ 

మున ఆంగ్లము, ఉరూ, పంజావీ భాషాకవుల (బుల్లేషాకవి) రవనఐను 

ఉదాహరించుచు, మతమునుగూర్చి తన యభ్మిపాయములను వెల్లడించు 

మందెడినాడు. ఇది వద్యార్దులకు మరియు ఉత్సాహకగముగా ఉందెడిది, 

దీనిఫలితముగా కై. స్తవమకమును స్వీకరించుటకు చాల కొద్దిమండ విద్యా 

ర్హులే ముందుకు రాసాగిరి. విద్యార్ధులు తమ మకమునందే ఎక్కువ గుణ 

మున్నట్లు (గహింపజొచ్చిరి. ఇద్ద పరిణామము ఆ పాఠిశాలను నిర్వహించు 



చున్న అధికారులకు వచ్చలేదు. కావున వారు “అమెరికానుండి (కొత్తగా 
ఒక ఉపాధ్యాయుడు వచ్చుచున్నాడు. కావున మీరు మరియొకచోఎ ఉద్యోగ 
మును చూచుకొనుడు' అని తీర్ణరామునకు అధి కారపూర్వకముగా తెలియ 
జేసిరి. 1809 వం॥ జనవరిలో తీర్చరాముడు తన ఉద్యోగమునకు రాజీ కామా 
ఇచె ను. కావి పాఠశాలాధి కారులు ఏపీలునెలలో జరుగబోవు విశ్వవిద్యా 
లయపరీక్షలు ముగియవటకు నాల్గవసంవత్సకపు బి, ఏ. విద్యార్దులకు 
మాత్రము పాఠములు చెప్పుచుండుడివి కోరిరి. రాముడు అందుల కంగిక 
రించెను. ఇట్లుండగా అచ్చటి (పాచ్యకళాశా లలో తలవనితలంపుగా ఒక 
అధ్యాపకపదవి ఖాళీపడెను. ఆది తీర్చరామునకు లభించెను. అచ్చట రోజు 
నకు రెండుగంటలుమా(త మే పని. నెలకు దెద్బిదియె కరూపాయబు జీశము. 
ఇప్పు డతనికి చాల తీరికచిక్కెను. ఎక్కువకాలము  తీరుబకియుండుటరే 
అతవికి ధ్యానము. [గంథపఠనము చేసికొనుటకు ఎక్కువ వీలయ్యెను. 
అకని ఆదాయము తగ్గిపోమినమాట నిజమేకాని, చేత చిల్లి గవ లేకున్నను 
నిశ్చింతగా ఉండుటకు అలవాటుపడిన అతనికి ఈ పరిస్థి సులు క్లేశము కట్సింప 
లేదు. అతి ముఖ్యమయినవానికే పొచుప్పగా అర్చుపెట్టుచు. తక్కినసౌమ్ము 
అతడు తనవారికి పంపుచుండెను, రామతీర్హుని కుటుంబములో మొ త్రము 
ఎనమండుగురు ఉన్నారు. వారిలో కొందరు ఆత: చాం దగ్గరచుట్టములు. 

1899 సం॥ ఫిదివరి 25 వ తేదిని తీర్చరామునిభార్య శివదేవి మురళీ 
వాలాలో మగపిల్ల వానిని కనెను. ఈ బిడ్డ వారి రెండవసంకానము. పిల్ల 
వానికి “బహ్మానందుడు' అని పేరు పెట్టిరి. ఈ సంఘటననుగూర్చి రాము 
డెటు భావించెనో అతడు ధన్నామల్లునకు (వాపిన ఒక లేఖ నుబట్టి తెలియు 
చున్నది. ఆ లేఖలో ఆత డిట్లు వాపెను. “ఒక నదివచ్చి కలిపినవో సము 
(దము వ5దలై పౌొంగదు. నది కలియకపోయినచో క్షీజించిపోదు. 
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సూర్యుడు (ప్రకాశంచుచుండగా మన మొక దీపమును వెలిగించివను వెలి 

గింపకి పోయినను ఒకటే” __ 

1869 సం॥ వేసవిసెలవులు తీర్ణరాముడు కాశ్మీర్ దేశములో గడపెను. 

ఆతడు (శ్రీనగరములో కొద్దిరోజులుండి పిమ్మట పవిత్రమైన ఆమరనాథ 

గుహకు వెడలెను. ఈ మజిలీలో విశేషమేమనగా _ ఆది మంచు ఎక్కువగా 

కురియు (ప్రదేశ మైనను తీర్హరాముడు ఒక ధోవతిమాత్రము ధరించి ఒక 

దుప్పటీ కప్పుకొని తిరిగెను. ఎప్పటివలెనే తస పర్యటనవివరములను తన 

యనుభవములనుగూర్చి వివరముగా (వ్రాపియుంచెను. 



4. పర్వతములలో సంచారము-సన్నా్యాసము 

తీరరాముడు కాళ్మీగమునుండి తిరిగి వచ్చెను. అతడు పవిత్రుడు, సంతృ 

ప్పుడు, మతాభివివేశము కలవాడు _ అను కీర్తి లాహోరులో బాగుగా 

వ్యాపించెను. అతడు ఏర్పాటుచేసిన నళ్ళంగములకు పెక్కురు ఆసక్తితో 

హాజరగుచుండిరి. ఆ రోజులలో లాహోరులో ఉన్న నారాయణుడు ఆ మహాను 

భావుని చూడవలెనని తన స్నేపాతునికో చెప్పెను. నారాయణునకు వాదము 

అన్నచో ఇష్టము, అందుచే ఆ స్నేహితుడు ఆకనికోరెె_ నంగీకరింప 
లేదు. కాని అమృతసరములో తీర్గరాముని ఉసన్యాసము విన్ననాటినుండి 

తా నాయన పై భ_క్రిభా వముతో నుంటినని నారాయణుడు చెప్పగా ఆ స్నేహా 

తుడు ఆతనిని రామునికడకు తీపికొనిపోవుట కంగీకరించెను. వారు బయలు 

దేరునపుడు, రామునియొద్ద నున్నంత సేపు నారాయణుడు మౌనముగా ఉండ 

వలెననియు, ఆయనతో ఎట్టివాదమునకు దిగరాదనియు ఆ స్నేహితుడు ఒక 

షరతుపెటి తీపికొనిపోయెను. ఈ షరతు పెటుట మేలే అయ్యెను, నారాయ 
ణుడు రాముని సన్నిధానమున కూర్చుండినంత నే ఆయన మహానుభావము 

నకు వశుడయ్యెను. ఆరోజుమొదలు నారాయణుడు నిత్యము రాముని 

దర్శనము చేసికొనుట కారంభించెను. తీరగాముడు నారాయణుని సందేహ 

ములనన్సి టిని తీర్పుచూ, ఆతనిచే చవనెవత్తలు, వేదాంత గంథములు దగ్గ 

రుండి చదివించెను. దీనితో నారాయణునకు చక్కవి ఆధ్యాత్మిక విద్యా పరి 

జ్ఞాన మేర్ప్చడెను. అతడు రామతీర్థున కంకితమైపోయెను. 1893 వ సం॥ 

చివరిరోజులలో తీర్గరామునకు చాల జబ్బుచేసెను. ఎడతెగని జ్వరము, 
పొ త్రికడుపులో నొప్పి ఆయనను మంచమెక్కి ౦చెను. ఒకనాటిరాతి బాధ 

అధికమై ఆయన స్పృహ కోల్పోయెను. ఆయనయొద్దనున్న పరిచారకుడు 

ఆయన బిదికియుండెనా లేదాయని భయపడసాగెను. తీర్ణరామునకు తిరిగి 
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తెలి వివచ్చునప్పటికి ఆయనకు జ్వరమును లేదు, నొప్పియు లేదు. రాముడు 

క్రమముగా కోలుకొనెను. తాను పునర్తీ వితుడగుట, తన భావములమ తన 

దేశ పజలలో వ్యా ప్రమొనరించుటకు భగవంతుడు నంకల్స్పి ంచుటమేయని 

ఆయన తన స్నేహితులతో చెప్పెను. ఈపని తాను చేయలేకపోయినచో 

తాను మరల జబ్బుపడుదుననియు అప్పుడు తాను మరణింపవచ్చుననియు 

కూడ వారికి చెప్పెను. కాబట్టి ఒకప్మతికను నెలకొల్పి |పకిటించుచుండుటకు 

వెంటనే ఏర్పాట్లు జరిగను. తీర్ణరాముడా పత్రికకు “ఆలీఫ్' అని పేరు 

పెళైను. 'అలీఫ్' అనునది పారశీకభాషావర్హసమామ్నాయములో మొదటి 

అక్షరము. ఆ సంచిక ముఖవ్యతముపై నట్టనడుమ 'అగీఫ్” చిహ్నమును, 

పెభాగమున వేదములోని ఒక మంతయు, దిగువభాగమున పారశీకభాష 

లోని ఒక ర్విపదయు ముద్రింపబడెను. మొదటిసంచికలో ఆనందమును 

గూర్చి (వాయబడినది. ఆ సంచికను చదువుటకు అనంభ్యాకముగా పాఠకులు 

ఎగదిడ సాగిరి. అందుచే మొదటి రెండునంచికలు రెండుమారులు పునర్ము 

దింపబడెను. షృతికను, ముద్రణాలయమును నారాయణుడు నిర్వహించు 

చుండెను. రాముని చిత్తవృ త్తులు ఒక్కొక్కప్పుడు హఠాత్సంభవములుగా 

ఉండెడివి. ఆయనకొకసారి ఉన్నట్లుండి సము|దతీరమునకు పోవలెననిపిం 

చెను. వెంటనే ప్రయాణమయ్యెను. ఒకనాటిసాయంకాలము చేతిలో డబ్బు 

గాని, సామానుగానీ ఏమియులేకుండ లాహోరునుండి బయలుగేరిపోయెను. 

దై వమునెడల అచంచలవిశ్వాసము కలవాడగుటచే రాము డెట్టి మనఃక్తేశ 

మును పొందలేదు. ఆయన విశ్వాసము ఎంత గాఢమైనదనగా - ఆయన 

పోయినచోట్ల నెల్ల పూర్వపరిచయము లేవివారుకూడ ఆయననుచూచి తమ 

నివాసములకు తీసుకొనిపోయి మిక్కిలి గౌరవించి ఆతిథ్యమిచ్చిరి. 

సుక్కూరును దర్శించి, దారిలో పెక్కు_పట్టణములను చూచుకొనుచుపోయి 



40 
స్వామి రామతీగ 

® 

తీర్చరాముడు కరాచీ చేరెను. అచ్చట మొట్టమొదటిసారిగా నముద్రమును 
చూచెను, నము(దదర్శనము ఆయనకు పరమానందదాయక మయ్యెను, 

రామతీర్ణుడు తన ఉద్యోగమును మానివేపి పూ _ర్హీగా దింధవిము క్తుడు 
కావలయునని త్రీవముగా తలపోయుచుండెను. ఈ విషయమై ఆయన ఒక 
వ్నేపాతువితో చర్చించిన వివరమంతయు నారాయణస్వామి తన (గంథ 
ములో విపులముగా వాసెను. ఆ స్నెహితుడు ఉద్యోగమును వదలి పెట్టినచో 
కుటుందిమునకు గడచుట ఎట్లి వియు, ఇట్టిపని చేయుట గృహస్థుడుగా అతడు 
తన బాధ్యతలను విన్మరించుటకాదా ? యవియు (పళ్నింపగా _ తీర్చరాముడు 
“నేను సేవకుడనుకాను _ యజమావివి కాను. ఇతరులకు సేవచేయుట 
బానీసతనము” అవి దిదులుపలికెను. “నేనే నా నంరక్షణము, ఇది ఇతరు 
లపై ఆధారపడదు, నిన్ను తిండి తినవన్దనియ, దుస్తులు వేపికొనవద్దవియు 
నంపాగింపవద్దనియు, ఏపనియు చేయవద్దనియు చెప్పుటలేదు. నిజముగా చేయవలపినపని నిన్ను నీవు తెలిపికొనుటయే | దీనితో తక్కినపనులన్నియు 
తమంతట తామే జరిగిపోవును' అవియు చెప్పెను. 

కాలము గడచుచున్నకొలది, ఆత్మ విద్యాసాధనయందు క్రమక్రమాభి వృద్ధి సాధించుచున్న కొలది, తీర్గరామునకు తాను గడపుచున్న జీవితము ఒక 
వింధముగా తోచసాగను. ఉద్యోగము, భుక్రి3 దేవులాడుట, కుటుంద 
మును, ఇతరాశితులను పోషించుబ మొదలగు పెష్కుబంధములలో అతడు 
చిక్కుకొవి ఉండెను. ఇట్టి దింధనములలో ఇంకను తగులొ_వియండ వలెనని తన్నుతానే (వక్నించుకొనెను. ఆతని తా _త్త్వీకటోధము అతడు 
విశ్వాత్మ అనియు, ఈ నాటకమున తాను నదికుడుగా కాక దర్శకుడుగా ఉండవలెనని తెలియజెప్పినట్ల య్యెను, అందుచే అతడు నర్వనంగపరి త్యాగము చేయుటకు తుదివిర్ణయము గై కొనెను. అతడు (పాచ్యకళాశాలలో 
ఈన ఉద్యోగమును వదలిపెమైను. ఉ తరఖండములోని అరణ్యములకుపోయి 
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వివానముండుటకు నిశ్చయించి అందులకు తగిన (పణాశిక వేసికొనెను. 
ఈ “పరిశోధన యాాత'లో ఆతనివెంట అతవిభార్య. పిల్లలు, నారాయణుడు 
మున్నగు మరికొందరు పోవుటకు నిశ్చయింపదిడెను. వారుకూడ అతని 

వలెవే [కమముగా నన్న కానించుఖవ నిక్చయించుకొనిరి. 

రాముడు లాహోరునుండి నిర్షమించినదృశ్యము చూచినవారికి హృదయ 

ములు (ద్రవించెను. ఆతడు రైలులో హరివ్వారమునకు దియలుదేరుకోజున 

వేలకొలదిజనులు గుంపులుగుంపులుగా ఆతని యింటిముందు చేరిరి. తీర 

రాముడు ఇంటిలో నుండి వెబుపలికిరాగానే జనులు ఒక్క పెట్టున జయజయ 

ధ్వానములు చేసిరి. రై లుస్టేషనువబకప (ప్రజానమూహము ఒక పెద్ద ఉత్సవ 

ముగా సాగెనా, చాలమంఏ ఖజశలు చేసిరి. రాముడు తమ్ము వదలివెళ్లు 

చున్నాడవి కొందరు కన్నీళ్లు పెట్లుకొనసాగిరి, ఆయన స్నేహితులు, విద్యా 

రులు, అనుయాయులు విషాదసాగరములో మువిగిరని చెప్పనక్కర లేదు. 

కాని తీర్ణరాముడు ప్రనన్నగంధీరుడుగా ఉండెను. వీరు రైలుస్రేషను చేరు 

నప్పటికి అక్కడకూడ జనము గుంపులుగుంపులుగా చేరియుండిరి. అచ్చట 

చేరిన జననందోహములు రైలు ప్లాటుఫారము వదలిపెట్టువరకు రామునికి 

జయజయవ్వానములు చేయుచునే ఉండెను. 

తీర్ణరాముని నిర్గమనమునుగూర్చి కొందరు ఒక కథను (ప్రచారము చేయ 

సాగిరి. ఆది ఏమనగా = “తీరరాముడును, ఆతవిభార్యయు తాము దియలుదేర 

బోవునాటి ముందురాతి తమకున్న ఆస్టినంతను (పజలకు పంచి పెట్టిరి. 

ఆ ర్మాతియంతయు వారు తమసామానులు బయట పార వేయుదునే గడపిరి. 
రాముడు తనబిడ్డలను తననుండి డూరముగా పంపించివేసెను. రాముడు 
నభార్యను ఆమెయొద్ద ఏమియు ఉంచుకొనవలదనియు, తనతో ఉత్తర 

అండమునకు వచ్చుటకు అట్లుండవలెననియు శాపించెను అని. ఈకథ 

వట్టి కట్టుకథ అనియు, పచ్చి అబద్ధమనియు (వ్రజలాలుగోసాయి తెలిపెను. 
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తన వస్తువులను అన్నిటివి పరిహరింపదలచినచో, రాముడు పగటిపూటనే 
ఆపని చేయవచ్చునుగదా ; నిజమునకు జరిగిన దేమనగా _ తీర్దరాముడు తన 

పుస్తక భా డాగారమునుకూత్రము ఒక స్నేహితునకు అప్పగించి, అది 

(ప్రజలకు ఉపయోగపడునట్లు చూడగోరెను. (వ్రజలాలు చెప్పినదానినిబిట్టి 
రామునికోరికను ఆస్నేహితుడు నెర వేర్చలేదవియు ఆ పుస్తకములను 

వచ్చినకాడికి అమ్ముకొనెననియు తెలియుచున్నది. మిగిలినవ స్తువులు మురళీ 

వాలాకు చేర్చబడెను. అవి అచ్చట 1807 సం॥ జూన్ నెలలో తీర్ణరాముని 

భార్య చనిపోవువరకు ఉండెను. పిమ్మట వానిలో కొన్ని తీర్ణరాముని పెద్ద 

కుమారుడగు మదనమోవానుడు తీసికొనిపోయెను. తక్కినవి హీరానంద 

పందితునియొద్దనె యుండెను. 

హరిద్వాంము చే3నపిమ్మట తీర్షరాముడు, అతనిద్కిందము అచ్చట మూడు 

రోజులుండిరి. నాలుగవరోజాన పర్వతములకు బయలుదేరిరి. ఈ బృంద 
మునకు నారాయణుడు నాయకుడు. ఆ బృందములోనవి వారిదగ౫ నున్న 

సొమ్మంతియు (పోగుచేసి నారాయణునికడ నుంచిరి. ఆతడు ఈ సొమ్మును 
వారిఖ లన ఉపయోగించుచు. డెఎ. వారు హరిద్వారమునుండి గంగో( 
పోయిరి. అచ్చటనే గంగానది ఉద్భవించెను. డా౭లో వారు కొన్నిరోజులు 
“వేహరీ'లో ఉండిరి, ఆచ్చట నదీతికమున ఒక ధర్మాత్ముడు సాధువుల 

ఉపయోగార్డము కట్రించిన ఓక ఇంటిలో వారు బస చేపిరి. 
బృిందము గంగోతతిచేరిన మరునాడు తీర్గరాముడు నారాయణనుపిలిచి 

అత నియొద్దనున్న ధనమునంతను గంగానదిలో పార చేయుమని చెప్పెను, 
“మనము దై వనంకల్పమునకే బద్దులమై. దై వము మనల నెట్లు నడిపించునో 

లే జీవితము. మరియు మనకు చెందినవన్నియు ఈ గంగా 
నది అనుగ్రహించిన వే _ కావున వానిని ఆతల్లి కే తిరిగి ఇచ్చివేయుట 
ఉచితము" అనెను. బృందములోని (పతిసభ్యునకు ఏకాంతముగా ఉండు 
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కొంత పడేశము (ప్రత్యేకముగా ఏర్పాటుచేయబడెను. అచ్చట ఆ సభ్యుడు 
ధ్యానము చేసికొనవలెను, సమ స్తమునువదరి భగవంతునిమీదనే ఆధార 
పడుట అభ్యపింపవలెను. “భగవంతుడు మనము జీవించియుండవలెనని 

కోరినచో అతడే మనలను పోషించును. అట్లుకానిచో మనలను మృత్యువు 

కబళించును. భగవంతునియందు విశ్వానములేని (బదుకులు (బదుకుదకంచె 

మరణమే మేలు” అని రాముడు వారికి బోధించెను. తీర్చరాముని ఈ అచం 

చలవిశ్వాసమునకు ఫలితము వెంటగే కనబడెను. తీర్హరాముడు తన బృంద 

మున కట్లు బోధించిన కొద్దిగంటలలో నె హృషీకేళములోని “కాశీ కంబళి" 

క్షేతవాసియగు బాబా రామనాథుడు అచ్చటికి వచ్చెను. ఆతడు తాను కట్టిం 

చిన గృహములను తనిఫీచేయుటకై బయలుచేరి గంగోతిపోవుచు 

తేహరీలో తీర్ణరాముని బృందమునుగూర్చి వినెను. అకనిచెంట ఒక దుకాణ 

దారు డుండెను. రామనాథుడు ఆబృ్బృందమునకు "లకు పదిరూపాయల 

విలువగల సంభారములను పంపుచుండుమని ఆ దుకాణదారుని కాదేశించెను. 

ఆ నంభారములు వెంటన వచ్చినవి. నారాయణునికి ఇట్లు దానమును (గ్రహం 

చుటకు మనన్క_రింపలేదు. కావి ఈ పరిణామముతో ఆ బృందములోనివారికి 

దేవునిపై విశ్వాసము మరింత బలపడినది. కొన్నిరోజులై నపిమ్మట తీర 

రామునికి గాఢమైన ఆధ్యాత్మికానందము కలుగుటయు ఆయన దానిని ఉరూ 

భాషలో కవితారూపమున వ్య ,క్తీకరించుటయు జరిగెను. ఆ కవితారచన 

సారాంశ మిది: “రాము. డికనుండి మృత్యువునకు భయపడడు, ఆతని 

శరీరమునకు కలిగిన బాధగాని, ఆనందముగాని, సుఖముగాని ఆతడు పట్టించు 

కొనడు | 

పూర్వమొకసారి తీర్హ్తరాముడు సముదమునుచూడగోరి హఠాత్తుగా 
కరాచీకి బయలు దేరిపోయిన శే, అతడు గంగో(తిలో నున్నప్పుడు ఒకనాటి 

ర్మాతి తనబృందమువారందరు నిదిందుచుండగా, అచ్చటికి ఎదిదిమైళ్ళ 
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దూరముననున్న ఉ త్రరకాకికి తా నొక్కుడు బయలుదేరిపోయెను. ఆ కొండ 
ఎక్కుట చాల (ప్రమాదకరమే కావి ఆతనికి మిక్కిలి ఉత్సాహముగా 

ఉండెను. ఆ వివరములన్నియు అతడు తరువాత వర్తి ంచిచెప్పెను. అచ్చటికి 

పోయినపుడు ఆతవిఒడలిపై కౌపీనముతప్ప ఏమియులేదు. పదిమైళ్ళవరకు 
ఒక సన్న విదారి _ దాని కొక పక్క ఎత్తైన పర్వ్యతపం కులు, మరియొక (పక్క 

గంగానది ఉండెను. అపుడు రెండుగంటలచయినది. ఆకాశమునిండ కొట 

మేఘములు (క్రమ్ముకొనెను. మేఘములనుండి మెబుపులు మెటయుచున్నవి. 

రయుంయూమారుకమునకు చెట్లును, గుండాళ్లును దారికడ్డముగా వచ్చి పడు 

చుండెను. రామునిదగ్గర గొడుగుకాని, కజ్దికాని లేదు. కాళ్ళకు చెప్పులై న 

లేకుండ అతడు నడచిపోవుదుండెను. ఒకచోటికి వచ్చుసరికి మార్షనిరోధ 

మయ్యెను. ఆతనికి ఆ చరియల ప్రై (పాకిపోవుటతప్ప గత్యంతరము 

లేదయ్యెను. గొత్తెలుకూడ ఆ చరియలవెంట పోలేవు. అట్లు ప్రాకిపోవుట 
చాల . (పమాదకరము, భయమన్నమాటమే  మఅచిపోయిన తీర రాముడు 

ఈ ప6ిస్టితిని లెక్కచేయలేదు. పైగా కొండపైకి ఆవిధముగా ఎక్కుట 

'అతవికి చాల ఉత్సాహముగా ఉండెను. నడుమ నడుమ సూర ్రకిరణములు 

పడి మంచు మిలమిలలాడి పోవుచుండెను. అతడు ఉ త్తరకాళిలో కొన్ని 

రోజులుండి తిరిగి గంగోతత్రికి వెడలిపోయెను. 
రామతీర్థు డిట్లు అదృుశ్యుడగుట - ఆయన బృందమువారికి పర్చరచిన 

కతిననియమములు - వీనివలన ఆయనభార్య ఆరోగ్యము చెడిపోయెను. 
అందుచే ఆమెను, ఆమె చిన్నకుమారుడు (బహ్మానండని, మురళీవాలాకు 

పంపివై చిరి. పెద్దపిల్ల వాడు మదనమోహనుడు తేహరీలోవి (పభుత్వ పాఠ 
శాలలో చేరెను. ఈ సంగతులు నారాయణస్వామి (వాసెను. (వజలాలు 

శోసాయి ఆధి ప్రాయముమాతము మరియొకరీతిగా ఉండెను. ఆతడు తన 
మేన త్తకు ఆరోగ్యమేమియు భంగముకాలేదనియు తీర్గరాముడే నన్నా 
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సము తీసికొనగోరి ఆమెను ఇంటికి పంపించెననియు వాసెను. తన అక్ష్య 

మును సాధించుటకు అచ్చట ఆమెయునికి (పతిఐంధకముగా ఉండునని 

రాముకు తలఫోపియు డును. ఒకవేళ ఆరోగ్యము చెడినచో హిందూశ్రీీ 

తన భర్త సన్నిధానమున ఉఎడగోరును కాని భ ర్హనువి%ది ఉండు? కంగీ3 

రింపదుకదా। ఇది (వజరాలు గోసాయి అభ్మిపాయము. 

ఏమయినను. తీరరామునిభార్య ముకళీవాలాప చేరిన రెండ్రునెలలకు 

పిమ్మట తీగరామడు యధావిధిగా నన్న ్రానించులవ నిశ్చయించుకొనెను. 

ఒక మంగలివచ్చి ఆతనికి శిరోముండనము చేసెను. నారాయణుకును, మరి 

యొగడును తీర్ణరామునివస్తములకు కాఎరంగు పట్టించిరి. తీర్చరాముడు 

స్నానముచేయుటకు గంగానదిలో దిగు. తన యక్షోవవీత మునుతీసి నదిలో 

వదలిపె'కైను. స్నానము ముగంచుకౌన వచ్చి కాషాయవస్త ములనుధరించి 

కొంత సేపు ధ్యానము చేసెను. ఈ ఉత్సవముళలో పాల్గొనుటకు ఉత్తరకాి 
నుండి చాలమంది సామవులు వచ్చిరి. వారందరికి అచ్చట భోజనము 

లేర్చాటు చేయఎడెశు. తీర్చరాముడు తనపేరును రామతీరుడని మార్చి 

కొనెను, ఆయనపేరు నిట్లు మార్చుటకు రెండుకారణములు చెప్పెను. 

మొదటిది :_ఇప్పటివరకు బహిర్ముఖముగానున్న తన జీవితగమశము ఇప్పటి 

నుండి అంతర్ముఖమయినవి. రెండవది '_తాను ద్వారకాపీఠాధిపతుబు (శ్రీ 

మాధవతీర్ణులకు శిష్యుడు. ఆ స్వాములవారు నన్నా ౪సులరో తీరసంవదాయ 

మునకు చెందినవారు = రాముని కుమారుడు మదన మోహనుడు కాషాయవప్త 

ములు ధరించియున్న తన తండ్రిని తొలిసారిగా చూచినపుడు బిగ్గరగా ఏడువ 

సాగెశట. రామతీర్లు డిప్పుడు తన దినచర్యను [కమద్దము చేపెను. ఆయన 

నారాయణుకు మున్నగువారికి కొన్ని నిర్తీతనమయములందే దర్శనమిచ్చు 

చుండెను. కొన్నివారములు గడచినతకువాత ఆయన నారాయణుని లావోరు 
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పంపెను. తాను ఆరునెలలుగా (వాసియుంచిన వ్యానములతో *అలీగ్' 

వతికను ఒక సంచికగా ముదించుటకు అతనిని లాహోరు పంపెను. 
రామతీర్లునికీ ర్హి నలుమూలలకు వ్యాపింపజొచ్చెను. యాత్రికులు, ముఖ్య 

ముగా సాధువులు, ఆయనదర్శనము చేపికొనుటకు వచ్చుచుండిరి. ఒకనాడు 

రామతీరునియొద్దకు తేహరీ రాజవంశీయుడనని చెప్పుకొనుచు ఒకవ్యక్తి 
వచ్చెను. అతడు దేవుని చూపింపుమని ఆయనను కోరెను. రామిర్హుడు 

తన వివేకమును, సూక్ష్మ బుద్దిని, సహనమును పరీక్షింపగోరు ఇట్టి యక్న 
ములకు ఎప్పుడును సిన్దపడియే యుండును. రామశీరుతు అవ్య కిని 
“సీ వెవ్వరు? నీ వేమి చేయుముంవువు?' ఆని పళ్నింవెను. దాని కాతడు 
తాను ఫలానా అనియు ఫలానావారి కుమావుకుననియు చెప్పెను. రామ 

తీరుడు ఆ సమాచారము సరియైనది కారనెను. ఆవ్య క్రి తన దేహమునకు 

సంబంధించిన గుర్తులే చెప్పినట్ల మెను, రానుతీషు శు “శరీరము నీవయి 

నచో సీవు శరీరము కాదన్నమాట” అనెను. దీనికి ఆ రాజవంశీయుకు తాను 

“శరీరము కాను, మనస్సును” అనెను. అంత స్వామి “అత మ మనక్ళరీరము 

లకు అతీతుడవు' అనెను. ఆయన మరియొకగశ్న వేసెను. "ఈరోజున 
సీవేమిచేపితివి?' అని. ఆతడు థఖోజనముడేయుబ, (వాయుఏద మొదలగు 
కొన్నిపనులు చేపితినని చెప్పగా, అవికాక మరియు అనేశకియఐ కల 

వనియు, వానిలో కొన్ని బుస్టిపూర్వకముగ, న్వచ్చందముగా చేయువట్టివి, 

కొన్ని మనకు తెలియకుండ మన యిష్టానిష్టములకో (ప్రమేయములేకుండ 
జరిగడు ఉచ్చా సనిశ్నా ఏసములు, శరీరము పెపుగుట మున్నగునవఏ కలవని 

తెలిపెను. ఆ యువకునికి రామతీర్తస్వామి ఇట్లు వివరించెను. “నేను అనంత 

మగు శ క్తివి. నాకు నిద్రలేదు. మార్పులేమ. శరీరము, మనస్సు మార్పు 
పొందుచుండును. నే నెల్లిప్పుడు ఒకేవిధముగా ఉందును. జంతువులు, 

వృక్షములు పెరుగుటకు, నదులు _పవహాంచుబకు, నక్షత్రములు కదలు 
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టకు ఏళ క్రి హేతుదో ఆశక్తిమే నా శిరోజములు పెరుగుటకు నాలో 

రకము (పవహించుటకు హేతువు.” 

రామతీర్దుని దర్శించుటకు _పజలు అసంభ్యాకముగా రాసాగిరి. అందుచే 

ఆయన ఏకాంతమునకు భంగము కలుగుచుండెడిస. ఇదిచూచి, ఆమన తా 

నప్పుడున్న మురి శీధరునితోటను వదలి 1901 సం॥ జూనునెల మధ్యలో 
తేహరీకి ఆము మెళ్ళ్గదూరమున గంగానది ఎడ్తుననున్న ఒక గుహలో నివాన 

మేర్పజు ముకొనెను. ఈ మార్పు జరిగన శైవంకి తెలియదు. నొన్ని వ వారము 

లకుపిమ్మట నారాయణుడు లాహోదునుండి తిరిగివ చ్చ న్యామినివాన మునక్రై 

వెదకసాగెను. స్వామయున్నపపేశమును ఎట్లో కనుగొని యితడు అచ్చటకు 

వెళ్లుసరికి ఆయన సదీతీకమున సు షు ప్రియందుడెను. ఇది ఉర్ ఆ గ్రత్మిక్ 

పారవశ్యపితి ననునకించి వ చ్చినది. ఈసితిలో ఆయన కొన్నిపద్యములు, టో ళు 

పాటలు రూర్చెను నారాయణుడు వానిని తీపి భదపటిచెను. 

తరువాత రామతీర్రడు ధ్యానమునందును, పర్వత(పాంతములకు 

ఇూ|తలు dm ఎను కొన్నినెలలు గడ పెను. 1901 వ సంః॥ ఆగస్టు 

నెల మధ్యలో నారాయణుని, మరియొకనిని వెంటబెట్రుకొని స్వామి యమునా 

నదీ జన్మ స్తానమగు యమునోతికి పోయెను. ఈ య్యాత్ర చేయుటకు మూడు 

వారములు పట్టినది. వారు అచ సలికిదేరి ఒక దేవాలయములో పదునై దు రోజు 

లుండిరి. అచ్చటనుండి సు చేరుపర్యుత మునకు పోయిరి. రామశిరుని కది 

కాళ్మీరముకం టె ఆందముగా 5న్సించినవె. ఆయన అచ్చట ప్రకృతిలో 

లీనమై తిరిగెను. "నేను సర్వహెందర్య పరిష్వంగమునం చున్నాను" అని 

ఆయన బలికెను. ఆయన అడవిజంతువులకు ఇయవడలేదు. ఒకసారి ఐను 

ఎలుగు గొడు ఆయనకడకు se) అవి స్వామికి ఎమియు అపకారము 

విలు. కొన్నిసార్లు ఒక తోడేలు, ఒక పెద్దపులి ఎమమపడగా ఆయన 

గుడ్డురిమి తీక్షముగా చూవినంత నే అవి వెనుదిరిగిపోయినవి, గంగోత్రికి 
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తిరిగిపోవునపుడు ఆయన మిక్కిలి దుష్కర మైనమార్షమును ప'టెను. ఈ 
మార్గమున పోవునప్పుడు రెండురోజులపాటు మంచుపై నడచిపోవలెను. 
ఈ పర్యాయము రాముడు గంగోత్రిలో ఒక నెలరోజులుండెను. చుట్టును 
పచ్చికబయళ్ల తో చూచుట కందముగానుండి, నదికిదగ్గరగాఉన్న (ప్రదేశమున 
ఆయన నివసింపసాగెను. అచ్చట నది విశాలముగా ఉండును. (పవాహము 

వేగముగా ఉండును. పెక్కుతడవలు స్వామి అశ్చట నవని దాటెను. రామ 
తీర్గుడు ఆహారము తక్కువ తీసికొనుచుండెను, ఒక్కొాక్కప్పు డవి ఆయన 

శరీరత త్త్వమునకు సరిపడెడిది కాదు. ఆందుచే ఒకసారి ఆయన జీర్ణకోశము 

మిక్కిలి చెడిపోయి మరల సర్దుకొనుటకు నాలుగు కోజులు పపెను. ఆయన 

సుమేరుపర్యతమునకు మరల పోవలయునని నిశ్చయింమకొనె ఏ. ఒక్క. 
కౌపీనముమా;త్రము ధరించి, తలపై ఆచ్చాదనము ఏమియు లేకుండ, 
కాళ్ళకు చెప్పులులేకుండ, ఆయాతకు బయలురదేరిశోయెను. ఆయనవెంట 

ఐదుగురు బలిషులగు కొండజాతివా రుండిరి. వాండు తాము మామాంగా 

ధరించుదు స్తులను ధరించియుడిరి. కొండ ఎక్కుట మిక్కిలి కష్టముగా 

ఉండెను. నడుమనడుమ అంతరాయములు బహు దున్తరములై. ఆయన 

సహచరులు నీరసవడిపోయిరి. ఒక్కొక్కడే దార్మిపక్కన చదికిలపడ 

సాగెను. రామకీర్దుడొక్కడే గమ్యమును చేరుకొనగలిగెను. ఆ ప్రదేశము 

పరమరమణీ యముగాను౦డి భగవంతుని నివాసపర్వతమా అనునట్లుం డెను. 

పర్వతారోహణమందు పరమానక్తుడైన రామతీర్టస్వామి ఆచ్చదటినుండి 

కేదార నాథమ;?, బదరీనాథములకు పోయెను. ఆయన 1901 నం॥ నవంబరు 

$ వ తేదీని బిదరీనాథము చేరెను. అప్పటికి దీపావళి ఒకవారమురోజు 

లున్నది. ఆయన దీపావళివజకు అచ్చటనే ఉండెను, అనాడు సూర్య గహ 

ణము. 

అప్పటికే శీతకాలము (పవేశంచినది. రామతీద్ధడు పర్వతపాంతములు. 

వదలి మైదానములకు పోవుట మంచిదని తలంచెను. ఇంతలో (కీస్ మస్ 
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దినములలో జరుగబోవు మక నమావేశములకు అధ్యక్షత వపాంవవలపిన 
దని కోరుచు ఆయనకు మధురనుండి ఆహ్వానము వచ్చెను. రామతీర్లుడు 

ఆ సమావేశములలో పాల్గొనుట ఆయనవిషయమునందేగాక, ఆ సమావేశ 

ములకుకూడ ఒక్ నూతనశ కారంభమయ్యెను. ఆ సమయమున వారాపతిక 

లలో వచ్చిన నివేదికను మాచినచో ఆయన ఆ సమావేశములకుచేపిన దోహద 

మెట్రివో తెలియగలదు. లాహోరునుండి వెలువడు “(ఛీ లింక్” (Fre 

thinker) అనుష్మతిక ఆయననుగూర్చి ఇట్లు వ్రాసెను: “పలురకములుగా 

ఉన్న సభానదులందరు (పనన్నుడు, నికహంకారీ, సరళన్వభావుడు ఆగు 

ఆ యువకునిజూచి ఆశ్చర్యపడిరి. ఆయన (పావీన, ఆధునాతన త త్వశాస్త్ర 

ములమందును, ఆధునికి శాస్త్ర విజ్ఞానమునందును నిష్టాతుడు, ఉత్తమ విశ్వా 
సములుకల మహాపురుషుల ఆంత స్పారము అంతయు మున్హకట్టి ఆయన 

రూపమున ఉన్నదా అన్నట్లుండెను. అతడు సరళన్వభావుడుగను, లక్ష్య 

భూతుడుగను, (ప్రవ ర్తనయందు చిన్నపిల్ల వానివలె అమాయికుడుగను 
కన్పట్లుచున్నను, లోన మెరుపర్వత వీకుశు. ఇతరుల ఆధి పాయములపట్ల 

నముదితగౌరమునుచూపుచు ఆయన తన అభ్మివాయములను నిర్భయముగా 

నిష్కర్షగా చెప్పును." 

పూరపింగుకూడ రాముడా సమా వేశములలో సభానదులపై ఎట్టి ప్రభా 

వమునుచూపెనో తెలుపుచు ఇట్లు (వాపెను: “ఆ సమా వేశములలో ఆయన 

ఉనికియే మహాద్భుతముగా ఉండెను. ఆయన ఆనందమునకు మేరలేదు. 

ఆయన భావప5ంపరకూడ అ'్రే ఉండెను. అఆన్నిటిస మించినడ ఆయన 

చేపిన ఓంకారోచ్చారణము. ఆచ్చటనున్న (పతివ్య క్రీము ఓంకారము 

నుచ్చరింపసాగాను. ఆయననుదూచిన (పతివ్య క్తికీ తనజీవిత మే [కొత్తగా 

కవ్పింపసాగెను. మనస్సునందున్న అఆల్బత్వము, నైచ్యము రూపుమాసి 

పోయి (పతివ్య క్రియు తానెంతో ఉన్నతముగా ఎదిగినట్లు భావించుకొన 

R—4 



60 స్వామి రామశీర 
థి 

జొచ్చెను. రామతీర్ణుని న్నేత్రములనుండి జీవితముపట్ల నృటికన్వచ్చమగు 

దృక్పథము వెలువడి ఆచటనున్న ఎల్లర కన్నులయందు జొచ్చుకొవి 

పోయెను.” 

మేనెలలో రామతీర్షుడు తేహరీకి నమీపముననున్న కొండలలోనికి 

పోయెను. దారిలో ఒక పర్వతా(గముపై నున్న ఒక పాతకోటలో కొన్నా 

క్లందెను, ఆచ్చట కాకతాశీయముగా ఒక సంఘటన జరిగెను. ఆత డచ్చట 

నున్నపుడు అప్పటి తేహరీ మహారాజగు “కీ ర్తిషా' డెహరాడూను పోవుచు 

ఆ దారిని వెళ్లుట తటస్టించెను. ఆయన దివాను రామతీర్దుని కలిపికావి మహా 

రాజును చూచుటకు రమ్మనికోరెను. రామతీర్లు డంగీకరించివెళ్లగా మహో 

రాజు ఆయనకు హృదయపూర్వకముగా స్వాగతమిచ్చెను. వారిరువురును 

మతసంబంధమగు పెక్కువిషయములనుగూర్చి చర్చించుకౌవిరి. కొన్ని 

దినములు తనతో వచ్చియుండవలపినదవి మహారాజు రామతీర్టస్వామివి 

కోరెను. పిమ్మట వారు ఆ రాష్ట్రపు వేనవిరాజధానియగు (పతాపన 1రము 
నకు పోయిరి. అచట ఒకరి అభిపాయము లొకరికి తెలుపుకొనుదు గడపిరి. 

ఇట్లుండగా 1902 వ సం॥ జూలై నెలలో ఒకనాటి సాయంకాలము మహా 

రాజు రామతీర్దునకు నాటి వార్రాషతికలోవి ఒక నమాచారమునుగూర్చి 

తెలిపెను. జపానులో మత మహాసభలు జరుగబోవుచున్న వి_ఆవి ఆవార్త, 

ఆ సమా వేళములలో భారతీయమతములకుకూడ (పాతినిధ్యముండునుకనుక 

రామతీర్టు డా సభలలో పాల్గొవి హిందూమత మునుగూర్చి (పనంగింపవలెనవి 

మహారాజు కోరెను. రామతీర్డు డంగీకరించెను. కలక తానుండి బయలుదేరు 

ఓడలో ఒక గదివి రామతీర్డునికి, నారాయణకు (పత్యేకించిరి. కావి నారాయ 
ణుని ఆధ్యాత్మిక సాధనకు అంతరాయముకలుగునవి ఆతడు తనవెంట 

రా రాదని రామతీర్టుడు తలంచెను. అందుచే ఆయన ఒక్కడే డెహూ 

డూనులో కలకత్తాకుపోవు రైలుదిండి ఎక్కను. నారాయణుడు తేహరీకి 
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తిరిగి వెళ్ళిపోయెను. కాని కొందరుస్నేహితులు, ముఖ్యముగా కేహరీ మహా 

రాబో, రామతీర్జునకు ఆ [పపయాణములో నారాయణుడు సహచరుడుగా 

ఉండుట చాల ఆవళ్యకమవి బలవంత పెట్టుటచే స్వామి అంగీకరించి, నారా 

యణుడు కలక త్రావచ్చి తన్ను కలిపికొనుటకు ఏర్పాటుచేసెను. అతడు 

తన్ను కలిపికొనుబకు ఆయన ఒకతే విర్ణయించెను. నారాయణుడు ఆయన 

నిర్ణయించిన తేదికి ఒకరోజు ముందుగా, అనగా ఆగష్షు 19 వ తేవినాటికి 

కలకత్తా చేరుకొనెమ. కావి తలవనితలంపుగా ఓడ బయలుదేరుట 28వ 

కేదికి వాయిదా పడెను. అందుచే ఈ యా త్రికులిద్దరు ఓడ బయలుదెరునాటి 

వలకు చక్కగా విశ్రాంతి తీసికొనుటకు అవకాశము చిక్కెను. 
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ఈలవనితలంపుగా తేహరీ మహారాజుతోడి పరిచయము రామళశీర్దుని [క్రియా 

కలాపములను మరియొకమార్షమునకు మరలించుటమేగాక, ఆయన ఉన్న 

వాతావరణమునకూడ సెద్దమార్పు తెచ్చెను. చిరకాలమునుండి రామతీర్తుడు 

పర్వతములన్నను, అవి కల్పించు ఏకాంతమన్నను మిక్కిలి యిష్షపడు 

చుండెను, ఆయనకు ఆనందము కలిగించిన తక్కిన (పకృతి వృశ్యము 

లన్నిటికంటె పక్వతములన్ననే ఆయనకు మష్కవ ఎక్కువ. కావి 
ఇప్పుడు ఆయన పారిశా నుకతంమునుండి ఉద్భవించిన నాగరకతతో కొంత 

పవి పెట్టుగౌనెను. అటి నాగకకత వో పెఠిగి్శ సంఘమునకు 

మును తీసి కాసపోదలచెను. ఇది ఉఫయతారక మెగనని. రామతీకుని జవాను 

(పయాణము- -ఆయన అచ్చట కొన్నాళ్ళు గడప్పట.పీని! నిగూర్చిన విశేషము 

లను స్నేహితుల బలవంతము పై రామడీ*; నికీ సహచరుడుగా వెళ్ళిన నారా 

యణన్వామి వివరముగా నస. పీరిద్ద“ ఎ: నడడ తొలుకి సోంగ్ 

కాంగ్ చేరెను. అచ్చట వీరు ఒక పింధువ ర్రకునికి ఆతిధులుగా ఒకవారము 
రోజు లుండిరి. దారలో వెక్కు_ తీర పట్టణములంచున్న భాన తీయు ౫ వీరికి 

హృదయపూర్వక స్వాగతము లిచ్చికి. పంజాబునుండి వెళ్ళిన విక్కు_లు 

హాంగ్ కాంగ్ లో ఒక అద్భుతమైన గురుస్వారిమును విర్మి ంచుకొనియు శిరి. 
వారి భక్త్యావేశమునుచూచి రామతీర్తుడు మిక్కిలి సంతోషపడి వారికి గురు 
భ_క్తినిగూర్చి ఉపన్యపించెను. వీరి తరువాతిమజిలీ *యోకహాోమా' అచట 
నుండి be “నాగసాకి' వెళ్ళిరి. ఈ రెండుచోట్ల జపాసియుల దేవా 

లయములను దర్శించిరి. రాదుకీర్ణుడు జపానియుల ఆచారములను పాటిం 

చెను ఆయన జపానుదేశీ ల. ఎంత | [శవమజీవులో, విరంత రోల్లాన 

చంతులో. వ. అప్పటికే గుర్రించెను. తరువాత వారు పెక్కు 
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వట్టణములను దర్శించినప్పుడు ఆ యభివాయము మరింత దృఢ 

పడెను. 

రామతీర్లుడు, నారాయణుడు “యోకహోమా” లో నుండగా, ఆనలు జపా 

మలో మతసమావేశములు జగుపు |పకిపాదనమే లేదని తెలిపినది. వారు 

చాల ఆశ్నర్యపడిరి. ఇట్టి నమావేళము జరిపిన బాగుండునని ఎవరో చేసిన 

సూచనను గోరంతలు కొండంత చేసి “ఒకారురా' అను నాయన హిందూ 

దేశమునకు వచ్చినప్పుడు చెప్పునట : ఇదీగో పులి అనగా అదిగో తోక |= 

మన యాతతికుదిరు తాము టోకీయో వెళ్ళినపిమ్మటగాని యధార్థము తెలియ 

దనుకొనిరి. వారు జపానుడెకపు రాజానియగు దోకియో వెళ్ళి పూర్త 

పింగును అతనియింట కలుసుకెవరి. తన మాతృదేశమునుండగి వచ్చిన 

ప్రీ రిద్రరినిచూచి అడు Brees డయ్యెను, వారు మత 

ములనుగూర్చి అడుగగా ఆతడు SE సదయు లేపినియు,. ఎవలో తమాషా 

కొఅకు = జల్లు (పచారము చేపియుందు5 'నియు ఎప్పను. అతడు వెంటనే 

కు ఒర్ తంతివార్త పంపి ఒతనమావశవిషయమిు నిజము 

కాదని తెలియజేపెను. ఈనసంగతి తెలుపకపోయినచో భారతీయులు మత 

నమాపెశమలు జరుగుచుండెనను (భ్రాంతిలో ఉందురు. కావున ఆత డట్లు 

తంతియిచ్చుట మందిదని తలంచెను. వూర్దనింగు అచ్చటి “ఇండో జప 

పీస్ క్షబ్బు'నకు కార్యదర్శి అచ్చట అతడును మరికొందరు నన్నా శ్రనులును 

ఉందురు. పూర్ణ్చిపంగు ఆ క్షబ్బులో, తాసు మొట్రముదిట రామతీర్జుని 

కలిసికొన్నప్పటి యుదంతమునుగూర్చి ఉపన్యపించెను. వారు రామతీర్దుని 

“మీది ఏ దేశము?' అని పళ్నింపగా ఆయన “పపంచమే నా దేశము'ఆని 

పలికి 'సత్కార్యాచరణము నా మతము" అనియు జవాబిచ్చెను. ఆర్ రోజువ 

పూర్ణసింగు అచ్చటి బొద్ద విశ్వ విద్యాలయములో (పసంగింపవలపియుండెను, 

ఆరడు రామతీర్ధునికూడ ఆచ్చటకువచ్చి ఉపన్యపింపుమని కోరెను. ఆయన. 
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అంగీకరించెను. వారిరువురు ఒక (టాముబండిలో అచ్చటికి పోయిరి. 
అచ్చట పూర్ణపింగు (పనంగించినపిమ్మట రామతీర్థుడు ఉపన్యపించెను. 
వారు తిరిగివచ్చునపుడు, పూర్ణపింగు విశ్వవిద్యాలయమునకు పోవుచు. 

(ప్రశాంతముగా, ఎట్టి కోలాహలములేకుండ తన ఉపన్యాసమును తయారు 
చేపికొనినతీరును స్వామి మిక్కిలి కొవియాడెను. అత డప్పుడు చూపిన 
ఏకాగత ఒక వేదాంతియొక్క_ ఏక్షాగతవలె నున్నదని ఆయన (పశం 
సించెను. రామతీర్థ స్వామి యంత టివాడు తన్నట్లు మెచ్చుకొనుచున్నాడవి 
పూర్ణపింగు ఉబ్బి తబ్బిబ్బియ్యెను. మరునాడు పూర్ణపింగు 1893 వ నం॥లో 

షికాగోనగరమున జరిగిన నర్వమతనమాచేశములనుగూర్చి (వాయబడిన 
రెండు గంథములను కొని రామతీర్దునకు బిహూకరించెను. రామతీర్లు డా 
కానుకనుచూచి ఆమితానందపడి, తానీ (గంథములకొజకు చిర కాలమునుండి 
(పయత్నించుచుంటినని చెప్పెను, వార్మిపనంగము మరల టోకియోలో 
జరుగుననుకొన్న మళనథలపై మరలెను. పూర్ణపింగు కొంచెము వరి 
హానముగా రామతీర్జుడు జపానువచ్చుటకు దారితీసిన పరిస్టితులనుగూర్చి 
మాట్లాడెను. ఆంతట రామతీర్చుడు జపానులో అట్టి సభలు జరుగు ఎర్పాట్లు 
ఇంతకుముందు లేక పోయినచో, ఇప్పుడు తానే అట్టిసభలను ఏర్పాటు 
చేయుమననెను. 

మరునాడు పూనా నివాపియగు “ఛ్నాతే' బోకియోలో మొదటి నక్కను 
(వదర్శనము ఇచ్చెను. నగరములోని భారతీయులతో కలిపి రామతీర్దుడు 
ఆ(వదర్శనము చూచుటకు పోయెను. ఆ (పదర్శననమయమున టోకియో 
విశ్వవిద్యాలయమున సంస్కృత భాషాచార్యుడును, గొప్ప (ప్రాచ్యభాషా 
విద్వాంసుడును అగు 'టాకా-కుస్తూ' మహాశయుడు రామతీర్తు౨ కలివి 
కొనెను. ఆ విద్వాంసుడు రామతీర్లువిగూర్చి ఇట్లు చెప్పెను: “నేను ఇంగ్లాం 
తులో ఆచార్య మాక్సిముల్ల రు ఇంటను, తదితరప్తలములందును ఆనేక 
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పండితులను త త్త్వవే త్రలను చూచియుంటివి. కావి రామతీర్ణస్వామివంటి 
మహాపురుషుని ఇంతకుపూర్వము చూడలేదు. ఆయన వేదాంతము మూ రీభ 
వించినవ్య క్రీ. ఆయనలో వేదాంతము, బౌద్దము సమ్మేళనము పొంది 

యున్నవి. ఆ మహీ యుడు మమ్మూ రుల కవి.త త్త్వవే త్త, 
ఆ సర్కసు (పదర్శనములో రామతీర్షుడును ఆయన నహచరులును 

రెండవవరుసలో కూర్చుండిరి. మొదటివరునలో తమ జాతీయపద్దతిలో వేష 

ధారణ మొనర్చుకొవిన జపానుమహిళలు కూర్చుండిరి. ఆ దృశ్యము పూర్ణ 

పింగునకు న్మేతానందకరముగా ఉండెను. ఆతవి అభ్మిపాయమునే రామ 
తీర్లుడు పైకి చెప్పినట్లు ఇట్లనెను: ఈ మెడలవరుస వీలికొండలనుండి 
ఒయ్యారములు పోవుచు సాగుచున్న గంగాలహరికల ధవళాంట మాలికల 

వలె నున్నది.” 

రామతీర్ణ స్వామి టోకియోలో ఉండగా ఒకసారి పూర్తపింగు ఆయనను 

'భారన్ _ నైట్ - కాండో” గారి ఇంటికి తీపికొవి వెళ్లను. బారన్ రామ 

తీర్గువితో మాట్లాడును హఠాత్తుగా లేచివెళ్లి తన భార్యను బిడ్డలను తీపికొవి 

వచ్చెను. తన కుటుందిముకూడ రామతీర్జువి సన్నిధిలో కూర్చుండి తనతో 

బాటు ఆనందింపవలయునని కోరి తాను వారిని తీపికొవి వచ్చితినని తెలిపెను. 

రామరీర్లువి టోకియోలోని వాణిజ్యకళాశాలా విద్యార్దుల సభలో ఉపన్యపింపు 

మని కోరిరి. ఆయన 'విజయరహన్యము' అను విషయముపై ఉపన్య 

పించెను. ఆ ఉపన్యాసపు పూర్తిపాఠము పూర్ణ పింగు రచించిన రామ నికథఢ” 

(The Story of Rama) ఆను (గంథములో కలదు. రాముడు జవాను 

మహిళలనొందర్యము నెట్లు మెచ్చుకొనెనో అశ్లే జపానుమహిళలుకూడ 

ఆద్భుత మైన స్వామి తేజన్సును మిక్కిలి (ప్రశంసించిరి. పూర్ణసింగు ఒక 

సారి ఒక చేతికల్దను కొనుటకై రామతీర్సస్వామివి దిజారునకు తీపికొవి 

వెళ్ళిన. ఆ చేతికల్దను వలసినచో ముక్కాలిపీటవలెను. గొడుగువలెమ 
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కూడ ఉపయోగించుకొనవచ్చునట | వారు దిజారులో పోవుచుండగా అచ్చట 

దుకాజములలోనున్న యువతులు రామతీగ్యనివెందిడి ఒక (ప్రవాహమువలె 

పాగివచ్చి, ఆయన కాషాయవస్రమును తాకి చూచువారును, ఆయనవంకో 

అనిమిషదృిషులతో చూచువారునై రని పూర్ణపింగు ప్రాపెను. జపానుదేశపు 
నాగరకతయన్నను. జపానుదేశీయులన్నను రామత్యీస్వామికి మిక్కిలి పీతి 

ఏర్పడెను. ఆయన తన ఉపన్యాసములలో ఒకసారి బుద్దుని అనుయాయులు 

జపానుదేశమున వ్యా ప్రిచేసిన మతము “ళన మతము'తో సర్వదా సమాన 

ముగా ఉన్నదని చెప్పెను. కాని న్వల్పభేవ మేమనగా, తాను శాస్రవిజ్ఞాన 
తత్త్వళాస్త్రము లాధారముగా (పసుత యుగమునకు అనువై నపద్దతిలో 

మతమునకు వ్యాఖ్యానము చేయుచుంటిననియు తెలిపెను. జపానుదేశీయులు 

కూడ రామతీర్టుని తమ దేశీయునిగానే భావించిరి. అప్పుడు టోకియోలో 

విద్యార్శిగాఉన్న డా॥ మహేశచరణ్విన్హా ఇట్లు తెలిపెను. “జపాను మహి 

ళలు _ “తావిలేని పూవులకు రామతీర్ణస్వామి పరిమఃము కూర్చెనని” ఆయనను 

క్లాఘించుచుండగా నేను వింటిని. ఇట్రిపని చేయగలవాడు దూనవాతీతుడు, 

దేవాంశసంభూతుడునై యుండవలెను." జపానీయులు భారతీయవిద్యార్డు 

లను తమ ఆ ప్పవర్గములోనివారుగ భావించుదున్నారవిపించినది. నాటినుండి 

యువకుడైన సిన్హా ఆ దేశములో సుఖముగా కాలము గడపసాగెను. ఆకడు 

“జపానుపజలనుండి పెక్కుసాయములు, గొరవమును పొందగలిగితివి. 

దీవికంతకు కారణము వారిపై (ప్రసరించిన రామతీర్ణస్వామి (ప్రభావమే 
అనెను. రామశీర్గ్లుడు పళ్చిమదేశములకు వెడలిపోయినపిమ్మట జపానులోవి 

ఒక వృద్దబొద్ధుడు ఇట్లు పలికెను : “నేను ఇప్పటికిని ఆ మహనీయుని చిజు 

నవ్వులను గాలిలో తూగుచున్న లేశ పూల చూడగల్లుచున్నాను.' 

రామతీర్ణుడు జపానుదేశమును వదలివెళ్ళుటకు కొద్ది రోజులముందు 
నారాయణునికి, తా మిరువురు వేదాంత ప్రచారము కొఆకు ఒకే (పదేశ మునకు 
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పోవుట మంచిదికాదనియు, తాను ఆమెరికా సంయు _క్రరాష్ట్రములకు పోదు 

ననియు, అతడు మత (ప్రచారమునకై బర్మా, సింహళము, ఆ(ఫికా, యూరపు 

దేశములకు పోవుట మేలనియు సూచించెను. నారాయణుడు ఆవిధముగ చే 

చేయుట కొప్పుకొని హాంగ్కాంగ్ తిరిగివచ్చి అచ్చటనుండి పింగపూరు, 

నేటి ఇండోనేషియా, బర్మా. సింహళములకు పోయెను. పిమ్మట అతడు 
(పాచ్యదేశ ములకు మధ్యఆ(ఫికాకు నోయను, అచ్చటినుండి 1008 వ నసం॥ 

చివరిరోజులలో లండను చేరుకొనెను. అచ్చట ఆతని ఆరోగ్యము పా 

డయ్యెను, ఆందుచే అతడు భారత దేశమునకు తిక్గిపచ్చెను. 

రామతీర్ణ స్వామి “రాతే'తో కలిసి జపొనుడేశమునుండి ఓడలో బయలు 

దేరెను. 'ఛాశతే” తన నర్కసును తరలించుకొనిపోవుటకు ఆ ఓడను 

కుదుర్చుకొనెను. వదాంత(పచారముకొటకు బయబుదేరి దేశ దేశములు పర్య 
టించుచున్న రామతీర్దునియొద్దగావి, నారాయణునియొద్ద గా వి ఒక చిల్లి గవ్వ 

కూడ లేదన్నవిషయము మన మీ సందర్భమున మటచిపోరాదు. 



6. అమెరికా సంయు క్రరాష్ట్రములలో రామతీర్లస్వామి 
అత ఈ @ 

ఛామతీర్లుడు శాన్ ఫాన్సిస్కో చేరగనే అమెరికా దేశస్టులకు విచిత్ర 

ముగా తోచిన ఒక చమత్కార పద్దతిలో తన్నుతాను పరిచయము చేసీ 

కొనెను ఆయన (పయాశముచేయుచున్న నౌక రేవుపట్టణము చేరినది. [ప్రయా 

ణీకులు అందరు ఓడ దిగుటకు సిస్భపడుదుండిరి. నౌక పై భాగమున రామ 

తీర్డుడు ఆనందపాకవళ్యములోనుండి ఇటు నటు నడ మాడుచుండెను, 

ఆమనను ఒక అమెరూదేశయుక[ు చూచెను. అతడు కుకూహలపడి చర 

చర ఆయనదగ్గర కు తోయెను వా రిద్దరకు ఇట్లు సంభాషణ జరిగెను : 

అతడు:.మీ సామాను ఎక్కడ ? 

స్వామి:=నా సామాను నేనే. 

అత ౫:._మీ డబ్బు ఎచ్చట దాచుకొందురు; 

స్వామి;-నా దగ్గర డబ్బులేదు. 

అతడు:_ అయినచో మీకు ఇచ్చట గడచుట ఎట్లు? 

స్వామి:.నేను ప్రతివ్య క్రిని పేమించుచు గడపుకును. నాకు దప్పిక 
అయినచో నీరు (త్రావుదును. ఆకలియెనచో ఒక్క రొవ్రైముక్క నాకు 
చాలును. 

అతు :-మీకు ఆమెరికాలో ఎవరైన స్నేహితులు కన్నారా? 

స్వామి;-ఉన్నాడు. ఒకవ్య క్రీ ఉన్నాడు. 

స్వామి యిట్లు చెప్పుచు ఆ పృచ్చకుని భుజములను పట్టుకొనెను. ఈ 

(ప్రపంగముతో ఆవ్యక్రి ఒక పృచ్చకుడగుట బోయి స్వామికి భక్తు 
డయ్యెను. అతడు రామువి సన్నిధియే జీవితమున (కొ త్తబాటలు తీర్పునని 
చిశ్చయించుకొనెను. శాన్ ప్రావ్చిస్కో చేరినవమ్మట రామతీర్డుడును ఛా శ్రే 
యును విడివడిరి. స్వామి తనదారివి తానుండెను. కొద్రిదినములలో అతడు 
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ఆ దేళస్టులకు మాననీయుడైన అతిథి అయ్యెను. అతడు నంయు క్తరాష్ట్రము 
లలో రెండుసంవత్పరముల పైచిలకు గడపెను. అందులో పదునెనిమిది. 

మానములు శాన్ ఫావ్చిస్కోలో డా. ఆల్బర్డ్ హిల్లరుతో ఉండెను. ఆత: 

డెచ్చటికి వెళ్ళినను (పజలు ఆయన ఉపన్యాసములు వినుటకు తండోపతండ 

ములాగా రాసాగిరి. స్వామి ఒక్కొక్కప్పుడు భిన్నభిన్ననభలలో రెండు 

మూడుగంటలు విరామములేకుండ (పసంగింపవలసి వచ్చెడివి. (శ్రీమతి 

పౌలిన్ విట్ మను అను ఒక భక్తురాలు కాలిఫోర్నియాలో స్వామికి సంక్షి ప్ప 

లేఖకురాలుగా పవిచేపెను. ఆమెరికాలో రామతీర్చుని కార్యక్రమములను 

గూర్చి ఎక్కువవివరములు మనకు తెలియరాలేదు. ఆయన ఆ దేశస్టులను 

ఎట్లు (పభావితులనుచేసెనో తెలిపికొనుటకు కొన్ని వార్తాషత్రికలలోవి 

సివేవికలు, కొన్ని లేఖఇతప్ప ఇతరాధారము లేవియు లేవు. పూర్తపింగు 
నారాయజస్వామి (వాపిన చరిత ౯లో కొన్ని ఉజ్జ్వలమైన నంఘటనలు 

ఉట్టంకింపదికినవి. వావిలో చాలభాగము రామశీర్థువికి తమ స్వంత గోడు 

చెప్పుకొనిన స్త్రీలనుగూర్చమే వివరింపబడినవి. వీరిలో కొందరినిగూర్చి 

(వాయుదు ఆతడు వారందరు ఒక (కొ త్తముఖమును చూచుటకును, ఒక 

కొత్తభాష వినుటకును వచ్చినవారే అని చెప్పెను. ఆ వచ్చినవారిలో 

ప్వామికి ఇద్దరుమ్మాత మే నిజముగా ఆర్యాత్మికదృకథము కలవారుగా కన 

ఐడిరి. ఒకనాడు రామతీర్లుడు కనులుమూపికొవి ధ్యానవిమగ్నుడె యుండగా, 

ఒక వృద్దురాలు ఆయనకడకు వచ్చెను. ఆమె ఉన్నట్లుండి ఏడువనారంభిం 

చెను. ఆయినను స్వామినుండి ఆమె కేమియు సమాధానము రాలేదు. ఆమెకు 

ఒడలు మండిపోయి, ఆయన గర్వి, మొండివాడు ఆని విందింపనాగిను. 

ఇంతలో స్వామి ర్రీంకారోచ్చా” ణము చేసెను. ఒక్కలి వలో ఆ వృద్దుూాలి 
యందు మార్పువచ్చెను. ఆమె ఇట పలికెను: “నన్ను భూమినుండి పైకి 

ఎవరో లేపినట్ల య్యెమ. ఒక తేశోమూర్తినై గాలిలో ఈదులాడితిని. ఈ. 



4) స్వామి రామతీర్త 

(వవంచమునకంతకు నేనే తల్లిని అను భావము కలిగెను. ఈ దేశము 

లన్నియు నావి, ఈ జాతులన్నియు నా సంతానము అనిపించినది". కొన్నాళ్ల 

తరువాత ఆమె భారత దేశమునకువచ్చి తన్ను కలిసికొన్నవారి కెల్లరకు ఇట్లు 

చెప్పసాగెను ; "నాటి ఓంకారనాదము నా అస్టులకుపట్టి ఇంకను వినిపించు 

చునేయున్నది = (పతిధ్వనించుచునేయున్నది _ రామతీర్ణ స్వామి (ప్రభావమున 
నాలో అమృతరురులు పెల్లుదికినఏ. నాకు శాపవిమోచనమైనది. నేను 

పవిత్రురాలనె తిని. " 

కాలిఫోర్నియాలోని లాస్ ఏంబిక్బు నివానినియగు (శ్రీమతి వెల్ మన్ 

అను నామెకూడ ఇశే స్వామిని దర్శించి ఆధ్యాత్మికళాంతి పడపినది. ఆమె 

పూర్చపింగునకు వ్రాపినలేఖలో ఇట్లు తెలిపెను: “నేను మొదట స్వామి ఉప 

న్యాసము వినుటకు కొంత ఆనిష్టముగానే వెళ్ళితిని. కాని ఆయన చేసిన 
ఓంకారోచ్చారణముతో నా మనస్సు ఏవిమో ఉన్నతపథముల కెగపివది. 
అంతకుముం దెన్నడును ఎటుగని ఒక ఆనందిముతో ఊగిపోయితిని. 

నాలో ఒక దేవతాసందింవమగు పరమశాంతి ఒక గొప్ప తేజస్సును చిమ్మి 

నది. అప్పటినుండి ఆయన మశ జీవితములకు ఉచితముగా (పనాదంముచున్న 

ఈ ఆధ్యాత్మికభు క్తిని నే నెన్నడును వదలుకొనలేదు.' _ మరియొకస్తీ తన 
చికప్పుతుడు చనిపోగా మనళ్భా,తికౌొఅకు రామతీర్లుని ఆళయించెను. తన 

దుఃఖమును తొలగించినచో స్వామి కోరినంత ధనమును ఆయన కి త్తునన్నది. 

ఆంతట రామతీర్దుడు తాను కోరెడుధనము ఆమె అనుకౌనుచున్న ధనము 

కాదనియు, తాను కోరటోవునది మిక్కిలి కష్టసాధ్యమైనిదనిము పలికెను. 

ఆమె స్వామి యేదిశోగన అదియే ఇత్తునన్నది. అంతట రామతీర్తుకు 

అచ్చటనున్న ఒక నీీగోపిల్లవానినిచూపి, “ఈ పిల్లవానిని తీపికొనిపోయి 

(యేమతో నీబిక్షవలె చూచుకొవి పెంచుగొనుము అని పలికెను. అందుల 
కామె అంగీకరింపక “అవి అసంభవము అని చెప్పగా, స్వామి 'ఆది 
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అసంభవమెనచో, మనళ్ళాంతికలిగి వీవు సుఖముగాఉండుటయు అసంభ 
వమే” అని దిదులు పలికెను. చివరకామె ఒప్పుకొని స్వామి చెప్పినళ్లే 

చేసెను 

ఒకసారి నా స్తిసంాలై న ఒకత్త్రీ రామతీర్టని చూడవచ్చెను. ఆమెకు 

స్వామిని నాస్తిపవిగా చేయవలయునని పట్టుదల. ఆమె వచ్చుసరికి స్వామి 

సమాధినిషుడై యుండెను. కొంత సేపటికి ఆయన కనులుతెఐచి అమెవంక 

చూచెను. ఆమె దిగ్భాాంతుంాలై వెంటనే ఇట్ల అచెను : “నేను నా ప్పికు 

రాలను కాను, మిమ్ము ఒక్కసారిమాచిస చూపే నన్ను మార్చివేసినది, 

1903 సం॥ మేనెల 20 వ తేదీని రామతీర్తుము ఆమెగకా అవ్యతుడగు రూజు 

వెలును శాస్తాస్సిగంగ్సులో కలాసుకొనుట తటపించెను, ఆయన ఆమెరికా 

తునికి తాను ఛా“త౧ళ [పజలప మున ఆ మెరికాపజలకు చెసిన విజ్ఞా 

పనము: న. మర్పించి కు. చక్క గా వివయో ట్ట ణో 

A UK 

ఖం (య 2 న 

గించుకొనెను. రై లు కవలుచుండగా రూజు వెల్లు చేయి ఊపుచము స్వామికి 

వీదో్క చెప్పను. 

రామతీర్తుని సవ్నిధిలో నున్నప్పుడు (పతివ్య కి కియు తాను ఉన్నత పితికి 

ఎదిగినట్లు ధావించుకొనెకివాడు. ఇట్టివ్య క్లులలో _ఇరువుగుస్త్రీలు (వ్రాసిన 

లేఖలు ఇందు పొందుపజుపదడినవ. ఈ లేఖలు స్వామి నిర్యాణానంతరము 

(వాయఐడినవ. 'కొలరేడో'లోని కుమారి ఫ్లారెన్సు అను నామె ఇట్లు 

(వాసెను; “మూడు సంవత్పరములకుపూర్వము ఆ మహాత్మువి కలిపికొంటిని, 

అట్టి మహావ్య క్తి పూర్వ మెప్పుడు నేను చూచియుండ లేదు. ఆయన సన్నిధి 

నన్ను భగవత్సామివ్యము పొందించినద. ఆయన పలుకులు మిక్కి లి సరళము 

లయ్యు గాఢమగు ఆయన ఆత్మ విశ్వాసమును (పతివింవించుచుందెడివి. నిజ 

మునకు, ఆయనతో పరిచయము కలవారికెల్లరకు సమగజ్ఞానము, సమ్య 

గవగాహనము ఆరివడినదన్నచో దానికి కారణము ఆయన మాటలు కావు, 



శ్ర స్వామి రామతీర 
® 

ఆయన వ్య క్రిత్వమును కాదు. మరేనునగా ఆయనయందు మేము దర్శించిన 
భగవంతుడే హేకతువు.' 

(శ్రీమతి ఆనీ. ఎఫ్. హేస్టింగ్సు ఇట్లు (వ్రాసెను: “స్వామి_వివేకము, 

మధురోదా త్తమె నడవడిక, సరళము. నర్వసులభమునగు తన పద్దతులు, 

వరినర ములకు పరిప్రితులకు ఆనుగుణముగా సరుకొవిపోగలిగిన (పకృతి. 

వీవిచేత నే [పజానీకమును ఆమితముగా అకిర్షి ంచె నేగావి ఆయన పాండి 

.త్యముచేతను ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానము చేత ను కాదు. ఆయన కధినవియమములు 

కల కులవ్యవస్థ గల దేశమునుండి వచ్చియు. తాను ఆ(గజాతికిచెందిన 

(బ్రొహ్మణుడయ్యును పైవిధముగా నడదుకొనగలిగెను. ఆయన విర్తీత 
సమయమున భారతీయసం(పదాయము(పకారిము ధ్యాననిమగ్ను డయ్యెడి 

వాడు. ఒక్కొక్కప్పుడు త త్త్వళాస్త్రమునుగూర్చి అద్భుతముగా (పనం 

.గించెరివాడు. ఒక్కొక్కసారి తన్ను చూడవచ్చినవారతో పరాచికము 
లాడుదు నవ్వుచుం డెడివాడు. ఒక్కా-క్య-మారు యువకుల దింతియాటలో 

పాల్గొనెడివాడు. ఇట్లు ఆ యా సందర్భములకు తగినట్లు _పవర్హించెడివాడు. 

రావతీర్థుడు డా. ఆల్బర్డు పొల్తరుఇంట నివసించినప్పుడు ఇంటివారిొఅకు, 

దగ్గరనున్న కొండకుపోయి వంటచెఅకుకొట్ట తెచ్చెడివాడు. అమెరికావంటి 

దేశములో తనవంతు కాయ: ష్టము చేయకుండ గడపుట తన కిష్టము లేదవి 

ఆయన చెప్పుచుండెడివాడు. ఒకసారి ఆ దేశస్తులు కొందరు ఒక కొండ 

ఎక్కుచుండగా స్వామి వారితో పోటీపడి తానును ఎక్క నారంభించెను. 
ఆ కొండళ€ఖర ము పేరు “కాస్ట్” శిఖరము. దాని ఎత్తు 14,444 అడుగులు. 

ఆ శఖరముపై కి ఆందరికంచె స్వామియే చేరుకొనెను. ఇందుకు వారు బహు 
మానము ఈయటోగా ఆయన దానిని స్వీకరింపలేదు. మరియొకసారి ఇంకొక 

నడకపందెములో పాల్ల్గొనెను, (కాస్ కంటీ రేస్) అచ్చటకు గమ్యము 

ముప్పది మెళ్ళమారమున నున్నది. స్వామి తక్కినవారినందరను ఓడించి 
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మొట్టమొదటి వాడుగా గమ్యమును చేరెను. ఆయన ఎల్లప్పుడు ఉల్లానముగా, 

చలాకిగా ఉండెడివాడు. ఒకసారి ఒక రైలుకోడ్తు కంపెనీ అధికారి ఒకా 

యన స్వామి ఉపయోగార్హము ఒక *పుల్ మన్ ' కారును ఒసంగుచు “ఆయన 

చిలునవ్వులు అత్యంత నాం[కామికములు ఆనెనట, 

(శ్రీమతి విట్ మన్, శాన్ఫ్రాన్సిస్కోలో రావతీర్టు డున్నపుడు కొన్ని 

మానములు ఆయన దనచర్య ఎట్లుందెకిదో విపులముగా ఇట్లు వర్డించెను : 

“ఆయన పక్యశపార్శ్యమున ఒక గుడారములో నివపించెడివాడు. అచ్చటి 

గోష్టమున ఆహారము తీపికొనెఎవాడు. ఆ్రడేశమంతయు ఇరువైపుల 

పర్వతములతోను, పచ్చని చెబ్లతోను, దట్టముగా ఆల్లుకొవిన నికుంజముల 

తోను చాల అందముగా ఉండెడిఏ. ఆ లోయకువగువ 'సాకమెంటొ'నది 
(పవహించుచుందెడిది. ఇచ్చట నున్నప్పుడే రామతీర్దు డ నేక గంథములు 

చదివెను. ఉదా త్త కవికారచనలు చేసెను. గంటలకొలది ధ్యానము చేసెను, 

నద్మీపవాహము మహావేగముగా నున్నచోట ఒక పెద్ద దిండరాయిపై ఆమన 
రోజాలకు రోజులు వారములకు నారములు గడ పెడివాడు. స్వామి ధోజన 

వేశకుమా[శ మే ఇంటికి వచ్చెడివాడు. అప్పుడు చక్కని్మపనంగములు చేసెడి 
వాడు, తన్ను చూచుటకువచ్చు అనం థ్యాక పజలను ఎంతో సంతోషము 

ఆహ్వానిం చెడివాడు. ఈవిధముగా ఆయన విరామమునెటలు*క, స:ళము, 

ఉల్లాస పూరిత మునగు జీవితమును గడ పెను. నడీతీరఠమునుండి స్వేచ్చగా, 

నిరాటంకముగా వెడలిన ఆయన నవ్వులు ఇంటివజకు స్పష్టముగా వినవచ్చు 

చుందెడివి. ఆయన చిన్నపిల్లవానివలెను పరమయోగివలెను ఉండెడివాడు. 

స్వామి రోజులకొలది డివ్యానుభివపితియం దుండె3వాడు. 

భారత డేశముపట్ల ఆచంచలమగు ఆయనభ క్తి వీకటిలో చిక్కి న సోవర 

దేశీయుల నుదరింవవలెనమ (ప్రగాఢవాంఛ, ఆయన పరిపూర్తత్యాగబుద్దికి 
అ © 
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నిదర్శనములు. (ప్రతివ్య క్రియందు రామతీర్దుడు దైవమునే చూచెడివాడు, 
ఆయన (పతవ్య క్తిని “పవి తాత్ముడా ?" అనియే సంటబోధించుచుండెడివాడు. 

_ రామతీర్ణుడు అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు ఆ దేశమంతయు తిరిగెను. పెక్కు 

విశ్వవిద్యాలయములలో ఉపన్యాసము లిచ్చెను. పెక్కుగోషలు నిర్వహిం 
చెను. ఆయన ఉపన్యాసములు విన్నవారును, ఆయనతో పరిచయము. 

ఏర్పడినవారును, ఆయనపట్ల అవ్యాజమగు గౌరవభావమును పెంపొందించు 

కొనిరి. (శ్రీమతి విట్ మన్ రావతీర్లుని (ప్రసంగములను ఉపన్యాసములను 

గూర్చి వారాప తికలలోవచ్చిన వివేదికలను సేకరించి భృదపతిచెను. వీవి 
వలన పెక్కురు పాఠకులకు స్వామి వ్యక్తిత్వము చక్కగా ఎటుకపడెను, 

అటుపిమ్మట లక్నోలోని రామతీర్థ (గంథృపకటనసంఘము ఆ ఉపన్యాసము 

లవ్నిటివి ఎనిమిని సంపుటములుగా (పకటించెను. ఒకొక్క సంపుటమున 

400 పుటలు కలవు. ఈ సంపుటములకు “ఆలత్భదోర్శనారజ్యూములలో....* ఆవి 

పేరు, 

రామతీర్లువి భాషనుగూర్చియు, ఆయన స్వభావమునుగూర్చియు అమెరి 

కాలో ఒకభ కుడు ఇట్లు తెలిపెను : “స్వామిధభాష మధురమైనది. అమాయికు. 

డగు చిన్నపిల్ల వావి పలుకులవంటిది _ పత్తులకు, పువ్వులకు, పరుగులిడు 

పెలయేటికి, గాలికి తూగుచెట్లకు, సూర్యునకు, చందునకు, తారకలకు. ఒక 

భాష ఉన్నచో అది ఎట్లుండునో అట్టిభాష రామతీర్దువిది. మనుజుల భావనల 

లోనికి స్వప్నములలోవికి చొచ్చుకొనిపోగల భాష అది. ఇక ఆయన న్వభావ 

మన్ననో_జది సరళము, _ బాలజనోచితము - న్వచ్చము . ఉదా త్రము_ 

బుజాపు = నిరాడందిరము అయినది. (పతి ఉపన్యాసము ముగిపినపిమ్మట 

సభ్యులు కొన్ని,పశ్నలు అడిగెడివారు. ఆ (పక్నలన్నింటికి స్వామి న్పష్ట 

ముగా, నంక్షి ప్రముగా, మధురముగా సమాధానము లొనంగెకివాడు. 
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స్వామి అమెరికాలో నున్నప్పుడు ఎక్కువకాలము వల్లె పట్టులలో గడ 

పెను. ఆయన వచ్చినట్లు కనుగొన్న వార్తాపృతికలు స్వామి ఉపన్యానము 

లను (ప్రకటించెడివి. ఆయన పర్యటనవిశేషములను జిల్లా వార్తానంన్ల పేక 

రించి (పచురించెడిది. 1904 వ నం॥ జవవరినెలలో “డెవివరు'నుండి (ప్రచు 

రింపదిడు “రాశీ మౌంటెన్ న్యూన్" అనుష్యతిక ఇట్లు _పకటించెను : “రామ 

తీర్పప్వామి ఆమ భారతీయాదార్యుడు విన్నమధ్యాహ్నము యూవిటీచర్చిలో 

తనతత్త పవి దాంతములన గూర్చి ఉసన్యపించెను. ఆయన ఇప్పుడు “డెవి 

వరు'లో ఉన్నాడు. ఆయన తన డవన్యానమున ఇటు నుడివెను: “నేటి 

జీవిత విధానముమ (క్రమబరద్ధముచేయుట మే ఈ తత్త్వకాన్త్రలక్ష్యము. ఇది 
నేటి బహువిషయములకు నంణం౦ధి దివది. శ క్రివ్యయమును తగ్గించు 

కొమట - మన శృక్రముల విశ ధక్వముము వివారించుట _ అసూయా ద్వేష 

గర్వాదుఅనుండి కొలగియుండుట - మానపికమందాగ్నికి చికిత్సచే యుట _ 

వివేకదారిిద్యమును నివారించుట = ఆధ్యాత్మిక పరాధీనతను తొలగించుట _ 

కృషిలో విజయమునుసాధించు రహన్యములు (గహించుట _ (పేమమూల 

ముస భగవంతువి పొందుట - జ్ఞాననముపార్టనమూలముల వమ్యగవ 

గాహనము _ శాంతిసామరన్యములను కాపాడుట _ ఇట్టివిషయములే నేవ 

టోధించునవి. 

“పాంమూమకము _ ఇస్తాము-కై 9) నవము _ ఆందు కేథలిక్కుమతము _ 
(పోటి నైంటుమతము - వీవిలో ఏదియుము వామతము కాదు _ నా మతము 

పీవిలో దేవికివి (పతికూలమయినది కాదు. సూర్యకాంతి, నక్ష తములకాంతి, 

నదీజలాపేవనము, మనః(వసారము ._ (పనరించు (వదేశములన్నియు నా 

మతమునకు రంగభూములే. పువ్వులలో ,(పెప్పిశేరియను పుష్పములవి, 

అవవ్మీవదేశములలో మెథకిన్తు (వదేశములవి ఉన్నవా? లేవు. అ్లే నాకు 

కుల, వర్షమత భేదములు లేవు. సూర్యకిర ఇములు , నక్షత కాంకులు - చెట్లు 

R—5 



et . .ష్వామి రామకతీక్ట 

చేమలు = గడ్డిగాదములు = ఇనుకతిన్నెలు _ పెద్దపులులు = ఏనుగులు. మేకలు. 

చీమలు = పురుషులు _ ప్రీలు శ పిల్లలు_అందరు నాకు సమానులే. నా మతమా 

నకు పేరులేదు. ఆడి (పకృతి పసాడితమతము. కావున దానిసి “నర్యమానవ 

పథము” అందును. దాని సారాంశము ఈ [కింది గేయములో వివరిం పబడు 

చున్నది. 

“మంచున తడిసిన కన్నులతో 

ఇటునటు తూగడు సుమబాలా |! 

ఇటుచూడు ; ఇటుచూడు | 

నాతో విజమును చెప్పెదవా 

తో డెవ్వరు లేకుండగ 

ఒంటరిగా ఉన్నా వేలా ?' 

ఆ చిన్ని సుమవాల నెమ్మదిగా విటూక్చి ఇట్ల న్నది ఇ 

నిజముగ ఒంటరినై యున్నప్పుడు 

వే నెవరో తెలుపుట కే మున్నది? 

ఆకి సమందున, అవనసీళలమున 

అన్నరు, తమ్ము, అక్కలు, చెల్లెళ్ళు 

ఆందరు ననుబోలిననారై 

ఎందరెందరో నా చుట్టును ఉండిరి. * 

శాన్ ప్రాస్కిస్కోనుండి వెలువడు ఒకవతిక ఇట్లు (వకబించినది : 

“ఉత్తరభారత చేశ వనభూములనుండ్, ఆళ్చర్యకరమగు వి పకనంవద 

కలవాడు - మతప్రవక్త _ తత్త్వవేత్త - శాస్త్రజ్ఞుడు. మతాచార్యుడు _ ఆగు 
ఓర మహనీయుడువచ్చి, డాలరు" (ఆమెరికా నాణెము) దేవతను ఆరాధించు 

వారికి నిన్నా ్ వర్హపూరితము, ఆధ్యాత్మిక శ క్రియుకమునగు నూతవపిద్ధాంత 
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మును బోధించుచున్నాడు. హామాలయపర్వత(శ్రేబులనుండి దిగివచ్చిన 
ఈ మహర్షి సుకుమారుడు _ జ్ఞానము రూపుగొన్నట్లున్న యువకుడు _ యోగ 

విద్యను కరగించి మూనమ బోసినట్లున్న మతాచార్యుడు _ ఉన్నత (బ్రాహ్మణ 

నహజమగు వర్చస్స్నుకలవాడు _ అతవి ఫాలము విశాలమై ఉన్నతముగా 

ఉన్నది; శిరన్పు పెద్దదిగా నృహణీయముగా ఉన్నది; ముక్కు న్త్రీనావిక 

వలె నుకుషూర మనోజ్జమైనది: చుబుకము ఆయన  దృఢసంకల్పమునకు 

సూచకముగా విరాజిల్లును న్నది. ఆయన చిలునవ్వులు నవ్వునపుడు వదన 

మున చిమ్ముకొనుచున్న ధవళ దంతకాంతు౯కు పరసరిములన్నియు వన్నె 

లలు విరిసిన ల్ల, సమీపమున మన్నవారి హృదయములలో అప్పటికప్పుడు 

ఎనలేవి భ క్రిగౌరములు ఆయనయెడల ఇనుమడించెడివి. 

"విన్న ఆయస ఇట్లు మడివెను:_"నే నెట్లు జీఎంచుచున్నాను ౩"-దీవికి 
వమాధానము చెప్పుట చాలనులభము. నేను డేషకొజికు యత్నింపను, 

విశ్వాసమే నా రక్ష. సర్వమానవులను (పేమించుట నా ఆత్మకు అలవచినది, 

ఆందుచే అందరు సన్ను _పేమింతురు. (పేమ ఉన్నచోట కోర్కెలు లేవు. 

బాధలు లేవు-ఈ మనస్టితియే నాకు సమ స్తముసు, నేను కోరనక్కర 

లేకయే నమకూర్చుచున్నది. నే నాకలితో ఇన్నప్పుడు నాకు తిండి పెమైదివా 
రున్నారు. ధనముకొటకుగావి, ఇతరవస్తువులకొబుకుగాని నే నెవ్వరీవి 

యాచింపను. ఆయినను నాకు ఆన్నియ ఉన్నవి. చాల కొద్ది మందికి 

మ్మాతమే సాధ్యమగు దిహ్య(పపంచమున నే నెప్కువగా గడపుచుందును.” 

రామతీర్దుడు ఒక నెల పోర్తులాండులోను, ఒకమాసము డెవివరులోను, 

రెంశవారములు షికాగోలోను సుమారు వచునై దురోబాలు మినియాపోలివ్ 

లోను గడపెను ఈ ప్రడేశములలో ఆయన పెదాంతసంఘములను 

ఏర్పాటు చేపెను. మినియాపోలిస్ నుండి దిఫాలో (న్యూయార్కు) బోస్టను, 

మ్యాయోరు., ఫిలడెల్ళిమా, వాషింగ్రన్ నగరములకు వెళ్ళిను రామ 



& ప్వామి రామతీర 
(| 

తీరుని అమెరికాయాత్ర రెండునిషయముల నుద్దేశించియున్నదవి తెలుపుచు 

ఒక వార్తాపత్రిక ఇట్లు (వ్రాసెను. “మొదటిది : తనదేశములోనున్న ఆమెరికా 
దేళసులను భారతయువకులకు వివ్యారంగమున సాయమొనర్చుటకు నుము 
శు న నొనర్చుట._ఆ యువకులము ఆషెరికాదేశమున కీళాశాలలకురప్పించి, 

అచ్చట వారు అమెరికావారి విద్యాసంపదతో బాటు కార్యశూరతను, స్వేచ్చా 

స్వాతం|త్ర్యములను ఆలవరుచుకొని తమ డీళమునకు తిరిగివెళ్ళినపిమ్న్మట 

తమ (పజలకు తాము నేర్చినదంతయు బోధించునట్లు చేయుట___ రెండవది : 

తన తత్త్వపిద్దాంతములను (పచారముచేయుట _ నిత్యవస్తువుతో మానవు 
నకు గల ఐక్యభావమే ఆకని త త్ర సిద్దాంతము,” 

ఈ రండులక్ష్యములను సాధించుటయం దాయన కృత కృత్వ్యడయ్యె 

నవియే చెప్పవచ్చును. ఆయన భారతీయ విద్యార్లులకు అమెరికా విశ్వవిద్యా 
లయములలో విద్యార్తి పతనము లిప్పించెను, అమెరికాదేశస్తులకు వేదాంత 
శాస్త్రముపై అభిరుచి కల్లించెను. ఆయన పర్యటించిన (ప్రతి (పడేశమువ 
ఆయనకు పెక్కుమంది శీష్యులె రి. 

సంచీ ప్త త_త్త శాస్త్రము 

పోర్డులాండునుండి (శ్రీమతి ఇ. పి. కాంప్బెల్కు (వాసినలేఖలో మనకు 
వినుగును కలిగించి మనశ్శాంతి లేకుండ జేయు కారణములను ఎనిమిదింటివి 

స్వామి ఇట్లు పేర్కొానెను క 

1. (ప్రతివ్యక్తి మానసికముగా తన్ను ఇతరులతో పోల్చిచూచికొవి భేద 
వడుట. 

2. ఈ తరతమభావళ్ళంఖములలో తాను చిక్కుపకుచు ఇతరులను 

చిక్కు-వజుచుట. 

8. వర్తమానమును భూకకాలముతో పోల్చిచూచుచు. పూర్వము చేవిన 
పొరపాట్ల నుగూర్చి చింతపడుచుండుట. 
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4. భవిష్యత్తువె ఆశలవ్నియుపెట్టుకొవి, రాగల కాల మెట్లుండునోయవి 

భయవిహ్యలు డగుటి. 

ర. భగవంతునియందుకప్ప తక్కిన ఆన్ని విషయములయందు మన 

మను లగ్నముచేయుట. 

6. పె పై మెటుగులక్ర ఎక్కువ (పాముఖ్యమిచ్చి ఆంతరసామరస్యము 

నెడ విశ్వాసములేక ఉండుట. 

7. పె పె మాటలకు, జనుల దిహికప్రవ ర్రపకు లోగి ఏిర్ణయములు 

చేపికొనుట. 

8. వాగాడందిరముమ్మాత మే (ప్రధానముగాచేసికొవి సరియగుమార్గ్లము 

వకు తొలగి దూరమగుట. 

మావవుడిట్రి పొరపాట్లు చేయకుండ తప్పించుకొ మమార్గములనుకూడ 
రామతీర్ల స్వామి ఆ లేఖలో ఇట్లు సూచించెను : 

1. వ్యాధి. మరణము, ఆకలి, ఈతిదాధలలో నేవి సంభవించినను 

తొణకక - వత్యసంతోషముగా ఉండుటకు యత్నింపుము. నీలోని దివ్యత్య 

మునే అంటి పెట్టు? "వ శాంతిసంతోషములతో ఉండుము. 

2 వీ ఆత్మ (వాభవమును సిలుపుకౌనుము. ఈ _పసంచమున పర్వము- 

పీ బంధువులు.త దితరములు. అన్నియు ఆశాక్యక ములు. ని ఆక్క నర్వ 

వాంఛాతీతమయమునది. అందుచే సీయందు కోరికఅనునది ఉండరాదు. 

8. ఈ వేవాంతస్నూతములను నీవు తప్పక పాటించినచో, నీలో వత్య 
వరిమళమాధురు లుప్పతిల్లును. 

4. వరుండటోవునప్పుడు, నేనొక మూర్తీభవించిన వేదాంతన్వరూపు 

డవై తిరిగి మేల్కొందు సను దృఢసంకెల్పమును చేసికొనుము. ఉదయ 

మున మేల్కాంచివపిమ్మట ఆ సంకల్పమునే జ్జష్తియం దుంచుకొనుము. 

5. వీలుపడినవ్పుడెల్ల ఓీ౦కారోచ్చారణ మొవర్చుచుండుము. 
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ఆమెరికా పంయుక్తరాష్ట్రములలో రామతీర్ణస్వామి సాధించిన విజయ 
మునుగూర్చి 1811 నం॥ జూలై నెలలో, కలక త్ర్తానుండి వెలువడు 
“మోడరన్ రభ్రూ' అను పత్రికలో పంజాదిరాష్ట్రమునుండి మేధావియు, 
విన్ల వకారుడునగు లాలా హరదయాళ అనువాయన (వావిన వ్యానములోని 
ఈ (క్రీందిభాగమువలన కెలిపికొనవచ్చును. 

అమెరికాదేశములోవి ఈ [పాంతములలో రామతీర్చస్వామి (పేమాను 
రాగములను చూజగొవిన్నడజలు ఆయన నెన్నటికిని మఅవజాలరు. కాలి 
ఫోర్నియాలోని పర్వత పాంతములయందలి (గామీణుల హృదయభలకము 
అపై ఆయన ఎట్లు మష్టిరుడై యుండెనో, ఆయన ఎట్లు మహాయోగిజీవితము 
నచ్చట గడపెనో. తవ ఉపన్యానముంనుగూర్చి పికలలో వెలువడిన 
స్తుతిపళశంసలయెడల ఆయన ఎంత నిర్లి పుడై యుండెనో - ఆ(పజరలు 
కొథలు కథలుగా చెప్పుదురు. అమెరికాకువచ్చిన వొందువులిందణిలో ఆయవ 
అ(గగణ్యుడు. నిజమెన యోగి _ బుషి _ పాందువుల ఆధ్యాత్మి క విద్యకు 
ఆయన జీవితమొక దర్పణము, ఆయనకు విశ్వాత్మికమగు (పేమయన్నచో 
పరమగౌరవము. 



1. స్వదేశాగమనము 

అమెరికా నంయు శ్రరాష్ట్ర ముల లనుండి తిరిగివచ్చుచు రామశీగ స్వామి కొన్ని 

రోజుల ఈజిప్పురో గడపెను. ఆయన చక్కని పారశీకభాషాపరిజ్ఞానము 
కలివోడు. ఒక “సీమలో మహామ్మ దీయులసభయందు ఒకనాడు పారశీక 

భాషలో ఉపన్యసించెను. ఆయన ఉపన్యాసము ఆల్ వావాళ్ అను పత్రికలో 

(పకట్ంపదిడెను. ఆ ఉపన్యానమును అచ్చటి (పజలఎవరు మెచ్చుకొవిరి. 

ఈజిప్పు పజలు స్వామివి తమలో ఒకనిగా భావించుకౌొనవొద్చిరి. ఒకవిధ 

ముగా రామశీరుడు |ప్రపంచపౌరు డయ్యెను. జపానులో నేమి-అమెరికాలో 

నేమి. ఈజిప్పులో నేమి. ప్రజలెల్ల రు ఆయనను తనువానిగనే పరిగణించిరి. 

కాని వర'దేశీయనిగా తలంపలేదు. 

రామతీర్లుడు సుమారు రెండున్నర సంవత్సర ముబు కృషిచేవి తన ఆక్మ 

దర్శనసాధనను మరిత పటిష్ట సర్పుకొ నెను. ఇప్పు డాయన తా నొక 

మహారాజుననుకొనుదు తన పేరునకు "పాదుషా" అను పదముమచేర్చి వాడు 

కొనజొచ్చెను. 1904 వ నం॥ డిపెందిరు 8-వ తేదీని ఆయన బొందాయి 

చేరినప్పుడు ఆయన అనుచూయుణ, భక్తులు ఆయనకు ఘనస్వాగత 

మిచ్చిరి. వారిలో స్వామికి పూర్వనహచరుడగు శవగుణాచార్యుడు స్వామిని 

తనకోకూడా మధుకకువచ్చి కొన్నిదినము లుండుడవి కోరెను. స్వామి 

అంగీకరించెను. స్వామి మధురకుపోవుచు దారిలో నాసిక్, హొషంగాబాదు 

లలో ఆగి, అచ్చట తన సహజధోరణిలో వేదాంతోవన్యానములు చేవెసు. 

మధురలోవి (ప్రజలు ఆయనకు హృదయపూర్వక స్వాగతమిచ్చిరి. ఆయన 

మధుర మండి వెడలిపోవునవ్పుడుకూడ అ్లే గొప్ప వీడో, లొనంగిగి 

ఇంతకువూర్వ మొకసారి ఆయన మధురను దర్శించెను. ఆనాటి తమ అను 
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భవమును (ప్రజలు ఇవ్పటికివి మణ౨పోలేదు. ఒకనాడు స్వామి యమునా 
నదీతీరమున చలి కాచుకొమచుండగా ఒక వడవరోనుండి కొంతమంది 
భారత కై) _గ్లవులు దిగిరి. ఆనమయమున పూర్ణపింగు స్వామియొద్దవే 
యుండెను, స్వామిసూచనవై ఆతడు వారివి చేనన్నచేని పిలిచెను. వారు 
రామతీర్థువికడకు వచ్చిరి. స్వామి వారికి [కిన్ మస్దినములు నంకోషదాయక 
ములగుగాతమవి పలికెను. వారి మతాంకరీకరణమునకు అభ్యంతరము 
చెవ్పక, వారి అన్యమత స్వీకారము యథార్థమైన ఉన్నతికి సాయవడుగాక 
యని కోరెను. 

మిషను కళాశాలలో స్వామికి పూర్వనహచకు డొకడు మధురలో 
ఆయనము కలివికొవి, (ప్రనంగవళతున స్వామి తన కుటుంబమును, వ్నేవా 
తులను, విద్యాషప్రలను ఏల వదలిపెజైైనవి వళ్నించెను. ఆతవికి రామతీర్లు 
డిట్లు దిదులు పలికెను : "ఎవడైనను తన మనోగమనమునకు నజాతియమగ 
మనః(వ్రవృ త్రికలవారితో నరిపెట్టుకొని పోవచ్చును. ఒకవికి ఒకరు వన్నిపా 
తులగుటయనగా అతని తత్త్వము ఏ స్థాయిలో నున్నదో తాముకూడ దావికి 
సమీవస్థులుగా ఉండుటయే యగుమకావి కేవలము ఒశకేఇంటిలో కలివి నివ 
పెంచుట కాదు. ఉదాహరణకు:. ఎలుకలు-దోమలు_కళివిఉండుట లేదా?” 
- రామళీర్టుడు కొ త్తనంస్ధ నొకది వివి స్థావించి, దావిద్వారా జాతి విర్మాణ 
మున తన యభ్యిపాయములనుదిట్టి కృషిచేయుట నుంచినవి కొందరు 
'మాచించిగి కాని స్వామి దీవి కంగీకరింవలేదు. ఇప్పుడున్న వంస్టలవ్నియు 
తన వేయవియు, .వావిద్వారా తాను కృషి చేయవచ్చునవియు ఐవులుచె వ్పెను. 
ఆయన తనమతము విట్లు వివరించెను : *పాందువులు, మున్తిమలు, కై9న్స 
'వులు _ విజమునకు భారత దేశములోవి ఆవోరముతో ఎర్పడిన ర క్రమాంవము 
లున్నవారందరు నా పోదరులే_ కాదు-నా న్వరూవమే. వారి నందరివి నా 
చరిన్వంగమున వట్టుదును. ఏ ఒక్క_విని వదలి పెట్టను." 



ఆరోజులలో (వభుక్వము స్వామిని అనుమానించి ఆయనపై ఒకకన్ను 
వేసయుంచెను. అమెరికానుండి తిరిగివచ్చినపిమ్మట రామతీర్దుడు జాతీయ 
స్వాతంత్ర్యముపై (ప్రనంగించును, స్వాతం త్ర్యముకొజకు (ప్రజలు గొప్ప 

త్యాగములను చేయవలసి మున్నదవి చెప్ప నారంభించెను. రాజకీయ పురో 

గమనమునకుకూడ ఆయన ఎక్కువ [పాముఖ్యమిచ్చుచుండెను. ఒకనాటి 

ఉదయమున రామతీర్దువి చూచుటకు ఇద్దషవ్య క్తులు వచ్చిరి. వారిని చూచు 

చునే స్వామి నవ్వ నారంభించెను. “ఎట్టి దాపరికములేక, (పతివ్య క్రికిని 
హృదయమును విప్పిచూపు నన్నుగూర్చి రహస్య వంళోధన చేయుటకు 

పీరు వచ్చిరి” అని పలికెను. ఆ వచ్చినవ్య కులు ఆయన పాదములపై బడి 

తమింపుడవి 'వేడిరి. తాము తప్పుచేసితినునియు, వృ త్రిరర్మముగా తా మచ్చ 
టికి వచ్చితిమనియు వారు చెప్పుకొనిరి. తాము అవరాధపరకోధక శాఖకు 
చెందినవారమనియు, స్వామిజాడలను కనివెట్రి చూచుటకు తా మాదేశింప 
బడితిమవియు విన్నవించుకొనిరి. 

(పభుత్వదృష్టిలోవడినను రామతీర్దుడు తాను తలచినట్లుచేయుట మాను 

కొనలేదు. విజమైన వేవాంతి ఎట్లుండవలెనో ఆతడు తనడేశమున కెట్లు నేవ 

చేయవలయునో ఆయన (పబోధించుచునేయుండెను. శివగుడాచార్యునికి 

రాజకీయములన్న దొ శత్రిగా కిట్రవు. ఆతనికి స్వామి ప్రసంగములు దున్నహ 
ముగా ఉండెడివి. ఆశడు ధారత దేశములోని రాజులతో పరిచయము పెంపొం 

దించుకొని వారినుండి విరాళములుగా కొంతధనమును [పోగుచేపి ఒక 
1పత్యేకవంన్దను ఏర్పాటుచేసి కొంత అధికారమును సంపాదించుట మంచి 
దని రామతీర్జునకు సలహానిచ్చెను. దీనిలోవి ఆంతర్యము రామకిర్దునకు 

తెలియకపోలేదు, శివగుణాచార్యుడు స్వలాభాపేక్షతో తనను దీనిలోవికి 
దింపి పిల్లిచేత జీడిగింజలు తీయించదలచినాడని ఆయన వెంటనే (గహిం 

వెన్లు, 
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రామశీర్లుడు రాజులతోడిపొ త్తు కార్యరూవము ధరొంపకుండ పరిహరించి, 

మెల్లగ మమరనుండి వెడలిపోయెను. తాను ఎన్నుకొన్నమార్షములో నే 
కృష్ జరుగునవియు, డీనిలో రాజులకు, వారి ధనమునకు (ప్రస క్రిలేవవి 
ఆయన శివగుణాచార్యునప ఒక లేఖ (వానెను. 

పుష్క_రములో.... 

రామతీర్దుడు తన నవివానమును పుష్కరమునకు మార్చెను. అవృట ఒక 

నరోవరతీీముననున్న (పభుక్యభవనము5ో ఆయన బనవేనెను. అండను 

నుండి తిరిగివచ్చినపిమ్మట దక్షిఖదేశమున పర్యటించుచున్న నారాయణ 

స్వామి ఆచ్చటకువచ్చి స్వామివి కలిపికొనెమ. లాహోరునుండి పూర్త 
సింగుకూడ వచ్చిచేరెను. రామతీర్థుఏిదగ్గర ఒక వెనురుగొట్లము ఉండె కిద. 
అందులో ఆయన పెనిపిణ్ల దాచెడివాడు. అది తన మఎతదండ మనియు. 

దానితో చెజువులోవి మొనళ్లను తరిమివేయుదుననియు చెప్పెడివాడు, 
ఆ చిన్న వెదురుగొట్ట మే తనకున్న (ప్రనూణసాముగి అవి ఆయవ అను 

చుండెడివాడు. ఆ గొట్లమును చేతిలోనుంచికొవి, తన సహచరులందరు 

ఓీంకారోచ్చార మొనర్చుచు తనవెంటరాగా స్వామి చాలదూరము నడచి 

పోవుచుండెడివాడు. ఒకసారి పూర్తపింగు మొదలగువారినందరను తనతో 

స్నానముచేయుటకు చేజువునకు తీపికొనిపోయెను. ఆయనకు ముందర 

వెదురుగొట్టము నీటిలో తేలురుండెను. స్వామి మొనళ్ళ ఆలవాట్లను 

జాగ త్తగా పరిశీలించియున్నవాడు కాబోలు, ఆయన వీటిలో ఒక మునుక 

వైచి లేచి, తన సహచరులను మొనళ్లకదలి వారిదైపునకు వచ్చుచుండెనవి 

“హెచ్చరించెను. నిజముగా మొనళ్ళు వచ్చుచుండెను. స్నానముచేయుచున్న 

ఆ.ద్భిందమంతయ ఒక్క ఉదుటున నీటినుండి బయటపడి ఒడ్డు పెకెక్కెను. 

రామతీర్థుడు పుష్క్కరములో మూడువెల లుండెను. తరువాత జయ 

పూర్ లో కొద్దికాలముండెను. ఆయన నారాయణ స్వామిని - సింధు, ఆస్హనా 
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స్థానములకుపంప్ తాను డార్తిలింగ్ పోయెను. అచ్చటి (పకృతిసౌందర్య 

మాయనకు ఆనందదాయక మయ్యెను. 1905వ సం॥ ఆగస్టు చివరి 

రోజులలో ఆయన శ్రీమతి వెల్మన్కు ్రాసినలేఖలో ఎవరెస్టు 

శిఖరమువకెదురుగ తాను గడపిన మూడునెలరిలో తాను ఇరువది పు స్హక 

ములు చదివితిననియు ఐదుపు స్తకములు (వాసితినవియు వాపెను* 

మరియు *వనపీమలలో మానవుడు భగవంతువిసాన్నిధ్యమును పడయు 

చుండగా, 'పేరుపతిష్ట లేల? వాంఛలేల ? ఆశలేల 1 ఐశ్వర్యమేల ? కార్య 

పాధన లేల?" అవి [వా పెను. పెపైందిరునెల ఆరంభములో ఆయన డా 

లింగువదలి బెంగాలు, వీహారురాష్ట్రములలోని కొన్నిపట్టణములు చూచుటకు 

పోయెను. ఆక్షోబరునెలలో లక్నో వెళ్ళి రెండువారము లుండెను. స్వామి 

ఆచ్చట పాత్రికేయుడు, పుర పముఖుడునగు బాబు గంగా పసావవర్మకు 

ఆతిధిగా ఉండెను. స్వామి ఉదయములయందు తన నివానములో నగర 

విద్యార్దులను కలిసికొనుచుందెను. మవ్యాహ్నముల యందు పాఠశాలలరోను 

కళాశాలలలోను ఉపన్యాసము లిచ్చుచుండెను. సాయంకాలములందు క్రై నరా 

బాదులో ఉపన్యాసములు ఇచ్చుదుండిను. ఆచ్చటకు వేలకొలది. పజలువచ్చి 

ఆయన ఉవన్యానములను వినుదుండెనివారు (పశంగము ముగిపిన పిమ్మట 

జననమూహము (శ్రీ వర్మ ఇంటివజకు స్వామిని వెందిడించి వచ్చెడిది. 

విద్యార్థులమద్రేశించి చేయు ప్రసంగములలో ఆయన శరీరవ్యాయామావళ్య 

కఠనుగూర్చియు, మాతృదేశమునకు పేవచేయుటనుగూర్చియు నొక్కి 

వక్కాణించెడివాడు. 

స్వామి విరామములేకుండ పవిచేయుబచే ఆయన ఆరోగ్యము దెద్బతినెను. 

స్వామి హరిద్వారమునకు వెళ్ళెనుకావి, ఆరోగ్య మేమియు కుదుటపడ లేదు, 

పింధురాష్ట్రముమండి తిరిగిరావలపినదని నారాయణునకు వార్త వెళ్ళిను. 

వై ద్యమువలన ఏమియు (ప్రయోజనము లేకపోయెను. అందుచే వై ద్యము. 
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మావ్పించిగి దీవినలన కొంత మేలయ్యెను. (పకృతిమే కొంత స్వాస్థ్యము 
చేకూర్చెను. స్థలము మార్చుకొజకు రామతీర్ణస్వామి ముజఫరునగరుకు 
వెళ్ళిను. అచ్చటి ఉన్నప్పుడే ఆయన పామారియ పళ్చిమభాగములకు పోయి 

కొంత ఎకాంతము ననుభవించుచు తాను అమెరికాలో ఒనగిన ఉసన్యావ 

ములను (గంథమాపమున (వకటించుటకు విశ్చయించుకొనెను. స్వామియా 

నారాయణయ హరిద్వారము వెళ్ళిరి, ఆ నమయమున మృత్యువు హిమాలయ 

పర్వతములపై వేచియున్నదనికొవి, ఆ భూమీధర(శేజి ఆయనను తమ 
శాశ్వత వపరిష్వంగమున వట్టనున్నవవికాని ఎవ రెటుగుదురు ? 
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రామతీరుడు హరిద్వారముచేరి అచ్చట కొద్దికాలముండెను. ఆ పవిత్ర పదేళ 

ముతో తనకుగల ఆనుదింధమును నవీకృకము చేపికొనసాగెను. ఆచ్చటి 
స్వామి, దేవాలయములను ఘట్లములను దర్శించుచు, పట్టణమును తత్పరి 

సరముల పౌందర్యమును తిలకించుచు గడ పెను. ఆచట గుంపుఇగుంపులుగా 

నివసించుదున్న సాధువులనుచూది, వారి పరిస్థితులు మెణుగుసణుమట తాను 

వెంటనే చేయవలపిన కర్తవ్య మవి తలంచెను. తన బోధనలనువివి అనుస 
రించుటకు వారు చాల తహతహపడుమన్నట్లు ఆయన (గపాంచెను. గంగా 

నదికి ఆవలిఒడ్తుననున్న చండీమందిరమన్నచో ఆయనకు చాల పీతి 

యేర్పడెను. ఆ (పదేశము చాల ఆరోగ్యకర మైనదని తెలిపికొవి, ఆ వేసవిలో 
తన కాశ్మీర(సమాణమును మానుకొవి స్వామి అచ్చటనే ఉండిపోయెను. 

హరిద్వారములో ఉన్నకాలవున ఆయన తన మత|పచారార్థము ఉర్దూలో 

మూడు[గంథదులు (వాసెను. అచ్చట స్వామి “ఖువాదాదా' అను 

నాయనను కలిసికౌనెను. అతడుమ రామతీర్జువి 'నవ్వులలోవి ఇంపుసొంపు 

లకు వశుడై నవాడే. !905 వ వం॥ నవందిరు నెలలో రామతీక్టుడును నారా 

యణుడును హృష్షీకేళము వెళ్ళిరి. అచ్చటనుండి రామతీర్దుడు వివి క్రము 

(పశాంతమువగు (పడేశమున వివసింపగోరి, అట్టి ప్రదేశముకొజకు వెవకు 

కొనుచు దిదరీనాధమువై పునకు పోయెను. నారాయణుడు పున్తకములు, 

తదితరవసువులు తీపికొని తరువాత వచ్చుటకు వర్త యించుకొవిరి, రామ 

తీర్దుడు అన్వేషించుచున్న (ప్రదేశము ఒకచోట గోచరించెను. దావికి వ్యాసా 

శ్రమము ఆవిపేరు. ఆది హృషీకేశమునకు మస్పదిమైళ్శదూరమున గంగా 

వ్యాపగంగలు కలియచోట ఉన్నది. ఆది దార దుర్గమమైన వదేశము. 

అచ్చటికి 'ఫింగూరా? సాయమునకొవి చేరుటకు సాధ్యముకాదు. వదికి 
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అడ్డముగా తీరములందు ఇటునటు రెండు పెద్ద దిండరాళ్లకు విగించిన 

మ్నోలైన పగ్గమునకు (వేలాడు ఒక బొక్కెనకు 'ఫింగూరా” అవి పేరు. 
ఈ (ప్రదేశములో ఆరమెలున కొక్కటిచొప్పున మూడు కుటీరములున్నవి. 
అచ్చట సాధువులు ఎవరికివారు విడివిడిగా ఉండవచ్చును కావి భోజునళాల 
మాత్రము అందరకుకలిపి ఒక్క టే ఉండును. “కాళీకందిళి” నివానియగు 
రామనాథబాబా వారందరికి ఆహారపదార్హములు పంపుచుండును. రామతీర్లుడు 

వారము చేసికొనుట మానివేసెను, 
రామతీర్ణ స్వామి చివరిసారి హరిద్వారములో ఉన్నప్పుడు, ఆయన నం న్హృత 

వ్యాకరణమును వేదములను కూలంకషముగా ఆధ్యయనముచేయుట చాల 

ఆవశ్యకమని ఎవరో చెప్పిరట, తన పాంకత్యములోని ఈ లోవమును 
పూరించుకొనుటకు రామతీర్హుడు నిశ్చయించుకొనెను. కొవ్నినెలఐలలో ఆయన 

వేదవాణ్మయమునంతను అవగతము చేపికొనెను. పూర్తపింగు "అయన ఇప్పుడు 
వేదముల నం వదాయార్థ విజ్ఞానమును, పాళ్చాత్య విమర్శన, పరిళోధనపద్దతు 
అను తనయందు మేళవించుకొనెను? అవి తెలిపెను. ఏమయినను ఈ 

'ఆధ్యయనమువంన రామశీర్థుని విహంగోచితమైన స్వేచ్చోల్లానవవృత్తి 
కొంత మందగించినదనియే చెప్పవలెను. ఆయన వేడమురు తిరుగులేవి 

అమోఘవాక్కు. లనుకొనువారికోగావి, ఆధునిక విజ్ఞానళా స్రమంతయు వేద 

ములయందే. ఉన్నదనెడ వారితోగావి, ఏకీభవించెతివాడుకౌతు. ఆయనకు 
(పాద్యనంన్కృతి వరిళోధకులన్న చో ఒక మెప్పుదల ఎర్చడెను, జగద్గురు 

శంకరాచార్యులవారే వేదనాజ్మయమునకు సరియగు మార్గదర్శకులవి ఆయన 
తలంచెను. 

1906 సం॥ ఫి బివరినెలలో స్వామి మరింత వివి క్తముగను చల్తగను 

ఉండు (ప్రదేశమునకు తన నివానమును. మార్పదలచెను. ఆయనయు, నారా 
యణుడును తేవారీకి వెళ్ళిరి, తేహరీ మహారాజు వారికి హృదయపూర్వక 
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ముగా స్యాగఠమిచ్చెను. అచ్చట వారు మహారాజునకు అతిథులుగా కొన్నా 

ళ్లుండిరి. స్వామితలంవునకు అనుకూలముగా ఉండు (పడేశము “వళిష్టా శమ " 
మవి అచ్చశివారు చెప్పిరి. అది తేహరీకి ఏబది మైళ్ళడదూకరమువ 12000. 
18000 అడుగుల ఎత్తుననున్నది. “కాళికంబాళీ' యాజమాన్యమున వాతి 

భోజనపు టేర్పాద్లు జరిగినంత వఅకు బాగుగనే ఉన్నఏవావి 1906 మార్చిలో 

వీరు తొలుత జేహరీకి, పిమృట వశిష్టాశమముసకు వళ్లుటచే ఇబ్బందపడ 

వలపివచ్చెను. రామతీశ్చస్వామి వశిష్టాక్రమములో ఒ౩నెల గడపినపిమ్మట 

చారి జబ్బువడెను, ఆయనవెంట వచ్చిన వంబవాభుహడ బబ్బువదను, 

ఇచ్చట తిమనికి ఇబ్బందులతో ఆరంభమైనను రామతీర్ధాన రొ (వ్రడశమును 

వదలి పెట్టుటకు దునసొప్పలేడు. అచ్చణ మంచుబాధ లేదు. ఆయనఇన్న 
గుహకు దిగువగా ఓక ఏరు (ప్రవపాంచుచుందసు. చిపిసుండి దూకు ఐదారు 

చిన్నచిన్న జలసాతములవలన సహజసరస్సులు ఏర్పడినవి. అచ్చటి 

కొండలవిండ దేవదారువృక్షము అధికముగా నున్నవి. (ప్రతివినము ఒక 

యువకుడు స్వామికి వంటచేపి పెట్టి, ర్మాతులు అచ్చటికి మూడు మైళ్ళమూర 

ముననున్న ఒక పల్లెకు పోవుచుండెడివాడు. ఈ (పడేశమునుండిచూచినచో, 
అర్ధచఎదద్రాకృతలో శకేదారనాధము, దిదరీనాధము, సుమేరువు, కై లాసము, 

గింగో తి_యమునోతీ-చక్కగా కనదిడుచుండును. 

“ఈ సుంచరారణ్యములో నేను పాటలు పొడుకొందును. నవ్వుదును. 

చప్పట్లు చటచుదు నృత్యము చేయువును అవి స్వామి అసుచుండెడివాడు. 

ఆ ప్రదేశమున పెద్దపెద్ద గులావివొదిలు, వలు:కమురై న ఫలవృక్ష్ములు 

కలవు. 

వర్షమువచ్చినచో స్వామి నివసించుచున్న గువా నీడతో నిండిపోయెడిది. 

ఇది ఒక్కిటియే ఆచ్చటనున్న పెద్ద యిబ్బంది. వ్నము వచ్చినపుడు ఆయన 

గువాకు డిగువనున్న _వచ్చికదియలునకు డిగివచ్చెడివాడు. అచ్చటనున్న 
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పళువులకాపరులు అయన కొక కుటీరమును నిళ్మించియిచ్చిరి. ఇది కొంత 
బాగుగనే ఉన్నదికావి పెద్దవర్గమువచ్చినచో కుటీరముకూడ ఆగుహవలెనే 
ఉండెడిది. ఒకనాటివాాతి వర్షము కురియుమండగా స్వామి తన వు స్తకమః. 
లకు, వస్తములకు గొడుగుపట్టి తెల్సి వారువరకు కూర్చుండెను. వర్షము. 

లేనప్పుడుమ్మాత్రము అచ్చట చాల అనుకూలముగా ఉండును. కూలివాండు, 
ఇతరులు ఆపరిసరములయందు వనమూలికలను సం గపహాంచుకొనుదుండుట 

స్వామి పెక్కుసారులు చూచెను. ఆ (పదేశమున పండిన ధాన్యమునే స్వామి 

భోజనమున కుపమయోగించెడివాడు. ఈ ఆహారము ఆయనకు సరిపడక మరల 

జద్బిచేనెను. ఆయనకు జ్వరము, విరేవనములు పట్టుకొన్నవి. నారాయణు 

డచ్చటికి వచ్చుసరికి స్వామి చాల కృళించియుండెను. అచ్చటి తిండితివి 

నారాయణుడుకూడ జబ్బుపడెను. అందుచే ఆ బృందము వారందరు అవ్చ3 
కై దుమైళ్ళ ఎగువకుపోయిరి. అ ప్రదేశము చాల అందముగా ఉన్నది. 

స్వామి దావికి “గంధర్వోద్యానము' అని పేరు పెటైను. స్వామి ఇంకను 

ఎగువకుపోయెను, కాని ఆయనకు ఉవరవ్యాధి తగ్గరేను. ఆయన పాలు. 
మాత్రము తీసికొనుచుండెను. ఇచ్చట స్వామికి తజుముగా ఒక పింహము, 

ఒక కొండచిలువ కనబడుముండెడివి. కాని ఆవి అయన నేమియు చేయ 

లేదు. ఇచ్చటకూడ వర్షములపీడ తప్పలేదు. ఒకసారి ఒక వారము రోజాలు 
ఎడ తెటపిబేకుండ వర్షము కురిసెను. స్వామి ఆ వారమురోడాలు వాననీక్ళకో 

విండిన ఒక గుహలో గడపెను, తరువాత ఆయవ తన నివావము మార్చెను. 
ఆచ్చట చాలమంది గొజ్జెలకావరు లుండిరి. వారు స్వామికి ఒక కుటీరముమ 
ఏర్పాటుచేపిరి, 

కొన్నిదినములపిమ్మట పూర్త పింగు అచ్చటికి వచ్చెను, రామతీర్జుడు 

కృశించి చాల నీరసపడియుండెను. నడచునప్పుడు తూలిపోవుచుండెశు. 
ఆయనకు నహజమైన ఉల్లాసము ఇప్పు డాయనముఖములో కానవచ్చుట. 
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లేదు. పూర్ణవింగు “మీరు విచారముతకో మండిరేమి? ముమవటికలె మీలో 

ఉత్సాహోల్లానములు కానవచ్చుటలేదే ?" ఆని (వ్రళ్నింవగా రామతీర్థుడు తన 

ప్దితి విట్లు వివరించెను. 

“(పపంచము నా మండి పువ్వులే కోరును. వారా ఫలములనే అనుభ 

వింతుకు. నేను వారికి విత్యవనంత ముగా ఉండవలయును. కాని ఆంత 

రొంతరములయందు, చీకటిశోఐములలో ఆ పుప్వులకు జీవదానముచేయు 

మూలములలో ' నే వెంత మవనవడుచుంటినో వారికి తెలియన. ఇప్పు డటి 

మూలములలో ఉన్నాను. (ప్రపంచమునకు మవ భావములను వెదజలుఏ 

యనే = బాఎనంచాలు కాల్చుటకంది మౌనముగా ఉండుటయే ఉత్తమ 

మయిన పవి". 

రామతీర్థుడు తన శరీరమునుగూర్చి ఏమియు వట్టించుకొనక, రోజుల 
కొలది పద్మానవమువేసికౌవి కూర్చుండసాగెను. ఆయన “ప్రపంచము ఉన్న 
దని ఎవరు చెప్పిరి? ఆది ఇంతషముదు లేము. ఇప్పుడు లేమ. ఇటుపైవి 

ఉండటోదు' అనుచుండెకివాడు. త త్త్వశాపాాధ్యయనము గాఢమగుచున్న 

కొలది: ఆయన ఆంతకంకకు చింతా, కాంతుశు కా జొచ్చెను. పూర్తసి గు 

'ఫెండ్తి చేసికొని గృహన్హజీవికమున స్టికవడినందులకు స్వామి మెము 

కొనెను. పిమ్మట తనభార్య హరిద్యాశమునక వచ్చుట జ్ఞ ఫిచేసికౌని స్వామి 

ఇట్లనెను: “(బ్రిహ్మానందువి తల్లిముఖమున ఎట్టి దివ్యతేజము ఉప్పైవడు 

చుండెను: ఆనా డామె రూపాంతరము పొందినట్లుండెను.'" ఆమె హరి 

ద్వారము”ాగా, స్వామి ఆమెను తిరిగి పంసివే ముమవి వూర పింగుకో 

చెప్పెను. స్వామి జ్జ ఏవి పూర్తవింగువకు కోపమువచ్చెను. అప్పుడు 

స్వామి 'తానుధరి౪చు పుం పత విర్తేశంచు వియమములను తామ 

షాటించుదుటినవి సమాధానము చెప్పెను. లాంఛనపాయముగ ఇట్లు 

'విరాకరించినను రామకీర్తుడు భార్యయెడల 'తవ ఆనుబంధమును మజచి 
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సోలేదు. ఆయన పూర్ణ సింగుకో “ఆధ్యాత్మికవికానము అనగా జడత్వము కాదు. 
వికానము ఆధికమగుచున్న కొలది ఆనుభవము పెరుగుచుండును. వశ్నా్య 

నుల కాషాయవస్త్రములు విముక్తికి చిహ్నములు కావు. వేసీ వర్వత 
1పాంతముణు ఏడిచి పెశినవ్వుడు విండుశభలో ఈ రావగుడ్డలను చింపి 

(పోగులు 'పెప్రైదను” అనెను. తరువాత కొద్దికాలమునకు తాను చెప్పిన'పే 
స్వామి కాషాయవ స్ర్రములను ఏిసర్తింఏ వాఏకిదిమలు లాగు. అంగి, గొజై 

బొచ్చుకో చేపిన ముదురుగోధువురం౦గు తలపాగ. ధరింపసాగెను. 
పూర్తపింగు స్వామిరో వచ్చిన మంయొకమార్పునుగూ3 గమఏంచెను. 

ఆయన వికంతరము (గంథపఠనము డచేనెడువాడుకదా: పూర్ణసింగు వచ్చు. 

నపుడు కొన్ని (కొత్తగఎథముళు తెచెను అందుకో ఒకటికీవి ఆతడు 
స్వామి చేతి కిచ్చెడివాడుం కాని ఆయన దానివి చమవుటబమే జరిగెకిది కాదు. 

ఒకొక్క ప్పుడు ఆయనచేతినుండి పు _న్తశము (కిందపడిపోయెడిది. ఇ: 

పూగపింగునకు చాల ఆశ్చర్యము కలిగించెను. ఆతని కన్నులవెంట వీళ్లు 

వచ్చి రాముడు ఇక ఏమియు చదువలేడు” అనుకొనెను. 
ఈ ప్పితికి హేతువు ఆమితమైన అలసటయో లేక గాఢమగు అక్మవివు 

గ్నత యో పూర్ణవంగునకు అర్థము కాలేదు. కొని నారాయణుడు స్వామి తీవి 
కొనుచున్న సపిలేని ఆహారము. ఆజీర్షవ్యాధి కారణములని - తెల్పెను, అనా 
తోగ్యకర మైన ఇట్టి ఆహారము తీసికొనుటవలన (వయోఎనములేదవియు. 
ఎదైన పట్టణమునకు పోవుదమనియు, లేవిచో విచ్చమెతత్తికాని, ఏ ప్నేవా. 
తువి సాయముతోగావి మంచి ఆహార పదార్థములను తెచ్చియిచ్చుటకు ఆను 

మతింవుడని నారాయణుకు స్వామిని ప్రార్తి ంచెను. ఆతని నిషర వాక్యముడు 

విని స్వామి చివర కెట్లో తేహరీకిపోవుట కంగీకరించెను. స్వామి వు న్తక 
ములను తరలించు ఏర్పాటుకొఆకు నారాయణుడు ముందుగా బయల చేర 
వలవియుండెను. పూర్తవింగు పెట్టుకొన్న పెలపు పూర్తికావచ్చుటచే 
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ఆకడును తన ఉద్యోగములో చేరవలపిఉండెను. ఆందుచే వా రిద్దరును కలిపి 
పోవుటకు విశ్చయించుకొవిరి. 1906 వ నం॥ సె'పెంబరునెలలో ఆశ్రమము 

నుండి పూర్తసింగు బయలు చేరురోజున స్వామి తన్ను ఎటికి స్నానము 

చేయుటకు తీపికొనిపొమ్మని ఆతవివి కోరెను. ఆ ఉదింతమునుగూర్చి పూర్ణ 

వింగు ఇట్లు (వ్రాసెను: 'రామకీర్ణుని నారికేఃభిక్షొహ్మాత్రసు, తుండుగుడ్డను 

తీపికొవి నేను ఆయనవెంట ఎటికి వెళ్ళితిని. ఆయనకు ఏపవిచేయుటకు ఇష్ష 

మున్నట్లు లేదు. ఆయన పైదిటలను నేనే విప్పితికి.. స్వాము వీజితోసి 

డిగినపిమ్మట నా చేతులతో స్నానము చేయించితిని. మేము తిరిగి కుటీరము 
నకు వచ్చునరికి నేను బయలుడేరి నమయమైనడి. ఆయన నాతో ఇట్ల నెను: 

“పూరణ్ జీ! నీవు ఎచ్చటికివెళ్ళినను ఆంతర్జ్యోతి అనెష్ స్వర్గభూయల 
లోనే ఉండుము. రాము డారంభథి.చినపవని వీవు కొనపాగింపుము- రామున 

కివ్వుడు మౌన మవలంబించుసమయము వచ్చినది" అనెను. ఇదివివి పూర్త 

పింగు “నేను మరల మిమ్ము చూచుటకు వచ్చినప్పుడు మీచేత మాట్లాడించి 

తీరదను చూడుడు' అవి నవ్వుచు అనగా, స్వామి “మౌన్మవతుని ఎవరు 

మాట్లాడింపగలరు ?” అనెను. 

తామతీర్ణుడు కొండదిగి చాలదూరమువచ్చి పూర్ణిపింగునకు పిడో. 

లిచ్చెను. ఆ నందర్భమును పూర్తపింగు ఇట్లు వివరించెను; “న్వామి ఒంటి 

మీద కౌపీనముతప్ప వేరు అచ్చాగనమేమియు లేదు. ఏటినుండీ దియటకు 
వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎట్లుండెనో ఇప్పుడును అస్త ఉండెను. ఇంతలో 

చినుకులుపడ నారంభించెను. ఆయన అప్పుడు పలికినమాటలకు నేను భయ 

ముతో వణకిపోయితివి. ఆయన ఇట్లనెను: “పూరణ్ జీ! వీవు రాముని 

పరిస్టితి చూచితివి. త్వరలో ఆతని లేఖివి ఆగిపోవును ఆతవినాలుక మూగ 

వోవువు. రాముడు నన్ను ఇక కలిసికొనకపోవచ్చును. లేదా తికిగి పట్టణ 

ఉొంతములకు రాకపోవచ్చును. మీరే రాముడు కావలయును. రామువిలో 
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'లీనము కావలెను. చదువుడు-(వ్రాయుడు-కృషి చేయుడు-రామువిపై ఏమియు 
ఆశలు పెట్టుకొనవద్దు'-పూర్ణవింగుకన్నులలో నీళ్ళు తిరిగినవి. అతడు 
వెలపుతీపికొని వంగి నమన్కరించినంత నే స్వామి హఠాత్తుగా కొండవె పు 
వకు వరుగెత్తసాగమ. ఆయన ఒక్క సారికూడ వెనుదిరిగిచూడ లేదు. 
ఈ విధమున స్వామి పూర్ణసింగుతోడి తన ఆనుబంధములన్ని టివి (తెంచు 

కొననెంచెమ కాటోలు 

తరువాత కొన్నాళ్లకు నారాయణునికి వీడోలుకూడ ఆదేవిధముగా 
జరిగెను. అతడు స్వామిపున్తకములను తేహకికి తీపికొవిపోవుటకు కూలి 
వాండను తీపికొవివచ్చెను. పు సకములను తరలించుకొని ఒక వారము 
రోజులకు తేహరీ చేరుకొని ఆతడు స్వామివి దర్శించెను. తేహరీ మహారాజు 
ప్వామికి తోటలో వివానము ఏర్పాటుచే సెమ అచ్చట పదునై దురోజా లున్న 
తరువాత స్వామి తాను వివసించుటకు గంగాతీకమున ఒక మంచి,పదేశము 
కొఆకు చూడసాగను. చివరకు ఆయన కొక (పదేశము పొడగ'టెను. అది 
(తిభుజాకారముగ నన్నది, అచ్చట పూర్వము ఒక పెద్ద ఆ శ్రమముండెడిది. 
ఇప్పటికిని ఆచ్చట వివానయోగ్యమైన ఒక కుటీరమున్నది. మహారాజునకు 
ఈ సంగతి తెలిపినది. ఆయన తన భవనవి్మాజశాఖో ద్యోగులను అవృటికి 
పంపి స్వామిచె చెప్పనపద్దతులలో ఒక కుటీకమును నిర్మింప నాజ్జాసించెను. 
మహారాజు చేసిన ఏ ఎర్పాటు తెలిసికొన్న రామతీర ర స్వామి ఇట్లనెను: "ఈ కులీ 
రము ఆకృతిధరించిన భ చీ. రాముడు తన యీ రాజ్యమును వదలిపోడు. 
ఆతవిశరీరము చివరవజకు ఇచ్చటనే ఉండును.” 

స్వామి ఇప్పుడు నారాయణునికి తగీన నివానముకొటకు ఆలోచింప 
సాగెను. అచ్చటకు మూడుమైళ్ళదూరమున పూర్వము స్వామి వివవించిన 
గుహ ఉన్నది. అగుహలో వివసిందుచుండుమవి స్వామి నారాయణునితో 

చెప్పెను. నారాయణుడు తన పు న్తకములమ, పక్క బట్టలను వర్తుకాని 
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ప్వామియొద్ద సెలవుతీవకొనుటకు వెళ్ళెను. ఆయన ఆతనివి సాగనంపుటకు 
వచ్చెను. ఆయనకాళ్ళకు చెప్పులు లేవు. తలపై ఆచ్చాదనము లేదు, కొంత 

దూరమువచ్చి స్వామి ఒక దీర్హవిళ్ళాాసము విడిచి వారాయణువి తదేక 
దృష్టితో కొంతతడవుచూచి ఇట్లనెను : 

“నాయనా 1 రాముడు త్వరలో మౌనము అవలంబించును. ఆతవి లేఖిని, 
నాలుక పనిచేయవు. రాముని శరీవము నానాటికి కృశించుచున్నది. అఆకవి 

మనస్సు ఈ (పవంచమువట్ల విపిగిపోయినది. అతనికి దేవియందు అపేక్ష 
లేదు. ఆతనికి తిరిగి వట్టణములకు పోవలయునన్న కలంపులేదు. రామువి 

శరీరము త్వరలో కషి 9యమైపోయోనను అళ్చర్యముచేదు. ఆకడు గంగో 

త్సంగము నెన్నడును దదలిపెట్టడు, రాముని ఎవరైన ఆహ్వానించినచో 
ఆతని (పళివిధిగా వీవు పోవుచుండము. ఇప్పుడు వీ గుహకుపొమ్ము. 

ఏకాంతసాధన చేయుచుండుము. రామునిలోనికి చొచ్చుకొనిపోయి చేదాం 
తివై వెలుపలికి రమ్ము. సీకు దుఃఖము లుండరాదు. క్లేశము లుండరాదు, 

చింత లండరాదు. రాముడు సీకోడినే, వీయందే ఉన్నాడనుకొనము, 
అతడే వీశరీరము - ఆతడే ఏవీ మనస్సు = అతడే నీ సర్వన్వము - ఆతడే 
వీవు_నీ ఏకాంత మునుండి వెలుపడినపిమ్మట నీవు రామువివలెనే ఉండుము.” 

నారాయణుని దుఃఖమునకు మితిలేదు. అతడు భోరున ఏడ్చుచు స్వామి 
పాదములపై బడెను. ఆయన ఆకనిని లేవనె_్తీ ఓదార్చెను. ఇప్పుడు 

స్వామికి కన్నీళ్ళు తిరిగినవి. ఆట్లొ5రినొకరు బాష్పాకురితనేేతులై చూచు 

కొనుదు నిలిచిరి. స్వామి నారాయణుని గుహకు పొమ్మని ఏడో్య-లిచ్చి (పతి 

ఆదివారము తనను చూచుటకు కుటీరమునకు వచ్చుచుండమవి చెప్పెను. 

స్వామి మరల ఇట్ల నమ్ ోవివు అచ్చట ఉన్నప్పుడు రామువితోడి ళారీరక్ 

వియోగమునకు మనస్సున డిగులువడకుము. ఆతవిశరీరము త్వరలో జడ 

త్వము తాల్చును. దావి పరిచర్యకై వీవు ఆలోచింవవద్దు. వీ ఆభివృద్ధి వీవు. 
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చూచుకొనుము. ఇతరులసాయ మ పేక్షింపవద్దు. న్వళ క్రిపై ఆధారపడుము. 

మూర్తిదాల్చిన వేదాంతమవై, వీరో సీపు సుప్టిమడ వై, ఆచ ఎచలుడవై 

లోకములోనికి చొచ్చుకొనిపొమ్ము.” 

నారాయణుడు (కుంగిపోయెను. కళవళపడెను. ఇదిఆంతయు ఏమి? దీని. 

కర్ణమేమి? రాముడు తనశరీరమును పరిత్యజింపదలచెనా ? లేక డీర్హ నమాధి 

లోవికి పోవనా? నారాయణుడు తనగుహలో కూర్చుండి స్వామి పీడో-లు 

ఇచ్చినపుడు చెప్పినమాటలను మననము చేయుచుండెను. ఐరురోజులు 
గడచినపిమ్మట స్వామియొద్దనుండి ఈ నందేశము వచ్చెను: “ఆత్మపారి 

వశ్యము _ ఆభ్యుదయదంధము _ ఒకటి రెండు రోజులలో ముగిపిపోవును. 

ఆదివారమునాడు రమ్ము” నందేశము శుకవారమునా డందినది, వారా 

యణుడు స్వామిని ఎప్పుడు పోయిచూతునాయవి తహతహ లాడుచు(డెను. 

మరునాడు శొనివారిము. ఆనాటిసాయంకాలము మహారాజునొద్దనుండి ఒక 

భృత్యుడువచ్చి నారాయణువితో “మహారాజు మిష్ము పిలుచుకొపిరమ్మవిరి' 
అన్ చెప్పగా, అతదు “కారణ మేమైయు. డును" అనగా అ భృత్యుడు తల్లి 

గంగాభవావి స్వామిని తీసికొవిపోయెను. ఈ వార్త మీకు చెప్పిరమ్మని నన్ను 

పంపిరి” అనెను. 

నారాయణుడు విశ్పేసుడయె్యను. ఆతడు తేహరీవణకు ఇంచుమించు పరు 

గెత్సచునే పోయెను. రాతి ఎవిమిదిగంటలవేశకు శేహరీ చేరుకొనెను. 
వటణమంతయు దుఃఖసము[దమున మువిగియుండెను. మృతువువంటి 

నిశ్శబ్దము ఎలెడల ఆవరించిఉండెను. నారాయణు దెట్లో విలువ దొక్కుకొవి 

వేదాంతికి నహజమగు నంయమనము నవలంవించి. స్వామికి వంటచేయు 
నతవియొగ్గకుపోయి, గొంతు పెగుల్చాకొని “మన రామున కేమయ్యెను + 
అనెను. జరిగినవృ త్రాంతమును వంటవా డిట్లు వివరించెను. 
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“నేనును స్వామియు నవలో స్నానముచేయుటకు వెళ్ళితిమి. నేమ 
ముందు ప్నానముచేపితిని. స్వామి ఒడ్డునమన్న ఒక బండరాతిపై వ్యాయా 

మము చేయుచుండెను, పదనై దునిముసములు గడరివపిమ్మటి, ఒడలు 
మర్దనము చేవికొని, ఆయన వీటిలోవికి దగెను. అచ్చట (వవాహము చాల 

వేగముగా నుండెను. స్వామి నీటిలో కంఠములో తువణకు వెళ్లెను. నేమ 
ఇంక ముందునకు పోవద్దని ఆయనను (పారించితిని, స్యామి “భయపడ 

కుము.. నాకు ఈతవచ్చును” అని నాకు సమాధానముచెప్పి నీటిలో ఒక 

మునక వైచి లేచెను. కొద్దివిముసములకు మరల ఒకసారి మువిగెను. 

.పవావచేగమునకు తయన కాళ్లకింద తాయి తొలగిపోయెనుకాటోలు | 

ఆయన పట్టుతప్పి [పవావామునబడి కొబుకొవిపోవుచుండెను. అట్లు కొట్టు 

కొనిపోయి ఒక సుడిగుండములో చిష్కకానెమ. నేను సాహాయ్యము 

కొఆకు కేకలు పెట్రితిని. కాని స్వామి “ఊరక ఆందోళనపడకుము. నేను 

ఈదుకొని బయటకు రాగలను” అవి ధైర్యముగా కేక వేపెను. ఆయిన శ్రి 

కొలది [ప్రయత్నించి దిహూకస్టమున దియటపడగలిగెను. కాని (ఫవాహ 

వేగము మరల ఆయసను సుడిగుండములో (క్రోనెను. నేమ పరిస్టితి విష 
మెంచినదవి (గహాంచి, ఆందోళనపడి సాయముకొఅకు కేకలు పెట్టుదు ఇటు 
నటు పరుగులు పెట్టసాగితిని. అ చుట్టుపక్కల మసుష్యవంచార మె లేదు. 

ఆరోజున. ఎచ్చటకో పర్యటనకు వెళ్ళిన మహారాజు వగరమునకు తిరిగ 

వచ్చుచుండెనట ! ఆయనకు స్వాగతమచ్చుటకు ఊరిలోవివారందరు అచ్చ 

టికి పోయిరి కాటోలు, స్వామి మరల సుడిగుండమునుండి. బియటపడుటి 

చూచితివిగాని ఆయన అప్పుడు నట్రినడియట మండెను. అచ్చట (ప్రవా 

హము మహావేగముగా ఉన్నది ఆయన శ్వాస పట్టబేకుండెను. సీరు (త్రాగు 
చుండెను. 'అస్పు డాయన బిగ్గరగా ఇట్ల మకొమదుండుట వింటిని-“నీ తల్లిని 
స్మరింపుము. ఇట్లు పోవుటయే నీకు (వ్రాపిపెట్టియన్నచో ఇళ్లు పొమ్ము". 



ఆయన ఒకటి రెండుసార్లు గ్రీంకౌరోచ్చారణము చేసెను. ఆయవళరీరము 
వీటిపై తేలి ఏటివాలున రెండువందలగజములమేర పోయెను. ఆద్చది, 

గుహకు కొదిమారమున, ఒక నుడిగుండము ఆ 5 శేబరమును లోవికి గుంజా 
కొనెను. వ శరీరము కనబడలేదు. అదేనమయమున ఊరిలో మహారాజా 

నకు స్వాగత సూచకముగా ఓనగుచున్న శతఘ్నవంవనము వినవచ్చెను.' 
ఆరోజు [906 వ నం॥ అక్టోబరు 17వ తేది. ఆనాడు దీపావళి. 

ఆనాటికి రామతీర్థునకు 88 సంవత్సరములు విండినవన్నమాటి, (;వజిలాలు 

గోసాయి లెక్క (వ్రకొరము 86 నంవత్పరములు). ఒకవారమురోజుల తరు 
వాత సుడిగుండములోవికి గుంజుకొవినచోటనే కశేబరము వీటిపై తేలుచు 
కనదిడ్నది. కాళ్లు పద్మాననము వేసికొవిన ట్లుండెను. చేతులు | వేళ్ళనందున 
ఒకదానిలో వొకటి చేరియుండెను. వెన్నెముకయు మెడయు విటారుగా 
ఉన్నవి. కన్నులు మూతలువడినవి. క్ర్రీంకారోచ్చారణము చేయుచున్నట్లు 
పెదవులు కొంచెము విచ్చుకొవిఉన్నవి. ఇట్టి నమాధిభంగిమలో ఆ కశే 
దిరము ఉన్నదని ఆప్పుడు కూచినవారు చెప్పిరి. ఆదినమున తేహరీరాష్ట్ర 
ములో కార్యాలయములన్నియు మూపి వేయబడెను. కశేబరమును శవపేటిక 
యందుంచి అంత్యక్రియల కై గంగానదికి కొవిపోయిరి. స్వామికి ఆత్యంత 

పేమస్మాతయగు భాగిరథీ మహామోహినికి పీనుగుబండ అఆర్పింవబడెను. 

' స్వామియొద్దనున్న వంటవారిపేరు భోలావత్తు. అతడు తన యజమావి 
చివరిగడియలు ఎట్లుగడచెనో తెలిపెను. రామతీర్గ స్వామి ఉదయముననే లేచి 
తొందరతొందరగా ఏదియో [వావికొనుచు కూర్చుండెను. ఆయన కన్నుల 
మండి కన్నీరు కాల్వలు కట్టుచుండెను. 11 గంటలకు భోలాద త్తు ప్వామి 
యున్న గదిలోవికి వెళ్ళెను. ఆయన ఈతవి ఉవికివి గమవింవనేలేదు. దత్తు 
చాలపేపు ఆ గదిలో నిల్చుందెను. భోజనము పిద్దమైనదవని స్వామికి చెవ్పుట 
కాఠడు వెళ్లను. కాని భోలా వెళ్లనరికి ప్వామికనులు మూతలువడియుండెము . 



యౌొ(క్రానమా వె క్ి 

ఆయన చేతులనుండి కాగితములు, కలము, (క్రమముగా జాలివడిపోయెమ. 

మరికొద్ది సేపు ఆగి అతడు మెల్లగా “మహరాజ్ | తమ భోజనము పిద్ద ముగా 

ఉన్నది” ఆనెను. సమాధానము లేదు. భోలావత్తునకు ఆకలి అధికముగా 

ఉన్నది. అందుడే అతడు మరల కొంచెము గట్టిగా ఆమాటలే అనెను. 
లాముడు కనులుతెజచి “ఏమి సంగతి?" అనెను. భోలా అప్పుడు నమయ 

మెంతై నదో తెలిపి, "మీకు స్నానమునప నీరు తీసికౌవివత్తునా? లేక, 

తామ ఈరోజున నదికి వెళ్ళుదురా ౩?" అవి అడిగెను. కొద్ది కోజాలకు 

పూర్వము వ్యాయామములో మోకాలునొప్పు పట్టుటచే స్వామి నవదికిపోలేక 
కుటీరమునకు సీరు తెప్పించుకొనుచుండెను. రాముడు థోలాను "వీవు 

భోజనము చేపితివా” అసి అడిగెను. ఆతడు “నేడు దీపావళి _ స్నానము 
చేపి భోజనము చేయుదును అనెను. నా డమావాన్య ము, స కాంతియు 

(వింమమాసమున తొలిరోజు) ఆగుటడే స్వామి గంగానదికి వెళ్ళి స్నానము 

చేయవలెనని తలంచెను. కాని ఆనాటిస్నానమే ఆయన ప్రాణములు తీయు 
నవి ఎవరును ఎజుగిరు, 

తన జీవితమిట్లు ముగియునని రామతీర్జునరు ముందుగా తెలియునా? 

ఆయన మరణము (ప్రనూదవశమున నంఘబిల్లి నదా? లేక ఆయనమే కోరి 

తన జీవితము నట్లు ముగించుకొనెనా ? స్వామి విర్యాణమునుగూచ్చో పలువురు 
వలువివములుగా ఊఊహింప నారంఖిఎచిరి. కొందరు అది (వమాదవళమున 

నంభవించియుండునవి భావించిరి. కొందరు ఆమన కోరి అట్లు చేపికొనెనవి 

తలంచిరి. ఆయన మరణించుటకు కొన్ని గంటలముందు (వాపినవ్యాసములో 

ఇట్టి ఊహను వ్యక్తము చేవెనవి ఆములు తీయసాగిరి, ఆ(వాతలలో 

తన్ను తీపికొమ్మవి మృత్యువును స్వామి (ప్రార్తించినాడని ఊపహాంపపాగిరి. 

“నాకు చాలినన్ని శరీర ములున్న వి” ఆవి ఆయన (వాపెనట; ఈ మాటలలో 

అట్టి అర్థమును ప్వామి ఉచ్చేశించెనమటకు పూర్తసింగు ఆంగీకరింపలేదు. 
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ఇది ఆయన నహజరోరణి. కావి అట్లగుట కేవలము కాకతాశీయమేమైనచో 
అది ఓక విచిత్రనంఘటనమే యని చెప్పక తప్పదు. రామతీరుడు తనకు. 

మృత్యు వానన్న మగుచున్నదని సూచించిననందర్భములు లేకపోలేదు. ఇట్టి 
మాటలు ఆయన పూర్తసింగుకోను, నారాయణువితోనుకూడ అనుచుండెవి 
వాడు. ఆయన శిష్యురాలె న (శ్రీమతి వెల్మన్కుకూడ ఈ యల్నిప్రాయమే 
కలదు. ఆమె, భారశదేళమునకు వచ్చినపుడు దాాసాశక్రమములోనున్న 

స్వామిని దర్శించుటకు పో మెను. ఆమె ఆయనో వసంగంచి వెలను తీపి 

కొను వేళకు సూర్యా స్తమవామగుచుండెను. స్వామి ఆమెతో ఇట్లనెను; 
“అదిగో. సూర్యు డస్తమించుచున్నాడు. చూడుము. 'అతడే రాముడు. 
వెలవు' ఆమె నిట్టూర్చి తనలో తావిబ్లనుకొనెను. “ఈయనను భారత 
దేశము కోల్బ్పోయినది. రామతీర్థస్వామి ఇక పర్వతములనుండి తిరిగి రాడు. 

అంతయు అయిపోయినది”. అప్పటికి కొవ్నినెలలకు ముందునుండి ఆయన 

మనస్సులో మృత్యువునుగూర్చిన భావములు ముసురుకౌన కొచ్చినవి, ఆయన 
మనస్సు ఆలపిపోయినది. అది (కుంగిపోవసాగెను. ఆయన అనుచరు లిది 

గమనించిరి కాని, వారికి కారణము తెలియకపోవుటడే తన్నివారణమునకు 

యత్నింవరైరి. నారాయణుడు మరియొకరీతిగా తలపోసెను: రాముతి 

శరీరము వీరనపడినది. అందుచే ఆయన దానితో ఇక _పయోజవము లేదను 

కొవి గంగాదేవి కర్పించెను.అని ఆతని ఊహ. కాని స్వామికి కలిగిన 

ఆక్మానుభవానందము ఆతి వేలమై ఆయన కీ పాంచభౌతిక శరీరము భారముగా 

తోచెనవి అమకొనవచ్చును. అందుచేత ఆయన తనశరీరమును తీసికొని 

పొమ్మని మృత్యువును వేడెను. కాని వంటవాడు చెప్పినవిషయము ఇట్లను 

కొనుటకు (పతిదింధకముగా ఉన్నది. స్వామి సుడిగుండములో చిక్కు_ 

కొన్నప్పుడు ఆయన ఎంతయో కొట్టుమిట్లాడి సర్వళ క్రివి గూడకట్లుకొని: 



య్న్మాత్రావమా ప్తి (| 

దావినుండి దియటపడుటకు యతక్నించియు [వయోజనములేక చివరకు (ప్రవా 

హమున దిడిసపోయెను.అనికదా వంటవావి కథనము? 

స్వామి ఆత్మహత్య చేపికొనెనవి చెప్పుటకు అనుకూలముగామ, (పతి 

కూలముగానుకూడ ఉన్నవాక్యములు ఆయన రచనలతో ఉన్నవి, ఆయన 

ఒకచోట ఇట్లు (వావెను: “జీవితనమన్యలమ ఆత్మహత్య పరిష్కరింప 

జాలదు. బరిపిల్ల వాడు తాను చేయలేవిలెక్క_ను వలకనుండి చెతిఏి వేపి, 
గణితమును సాదింపగలడా 1'.కాని ఆయన కట్టక కపటి | నాసివవ్యాసముతో 

మా(తము తన మరణమునుగూర్చి ఆయనకు తెలిసిన కే యున్నది. అప్పటికి 

ఎవిమిదేండ్ల కుపూర్వము ఆయన ధన్నామళ్లానకు (వావినలేఖలో “చవిపోయిన 

వారి అప్పికలు గంగలో కలుపుదుకు. నజీవమైన శరీరమునుమాశము ఏల 

శలువరాదు?” ఆవి (వాపెను. 1805వ నంఇజలో ఆయన శ్రీమకి 

వెల్ మన్తో ఇట్లనెను: “మృత్యువు మనలను వెన్నంటియే యున్నదికదా- 

తామ తన యచ్చవచ్చినప్పుడే మరణీంవగలనవి ఆయన కొక ఏవిళ్వాన 

ముండెడిది. దీవికి నిదర్శనము లేః పోలేదు. ఆయన ఆచ్చటచ్చట రచన 

లలో ఇట్లు (వావెను; 'రాముస కీషములేకుండ మృక్యువు వచ్చినచో 

మృత్వువే మరణించును'. "రామువి ఆజ్ఞ లేవిచో మృత్యువు ఉచ్చ్వాస 

విశ్శాానములుకూడ చేయజారిదు'._ “రాముడు తామ మరణమును కోరు 

కొవినవ్పుడుగాని మర జింపడు.' 
వె విషయములనుదిట్త చూచినదో ఆయన మరణము [పమాదవళశమున 

నంభవించినదనుటయే నమంజనము. నదిలో కాలుజాజుటి - అనారోగ్యప్టికి 

మోకాలా నొప్పిపల్తి ముండ ట - ఇవన్నియు వై ఊహకు దిలఅమొనగుదున్న ఏ. 

దీర్చ కాలికమగు ఆజీర్తవ్యాధికోను, జ్వరముకోమ ఆయన కొవ్నినెరలుగా 

అవ్వస్హురె యుండెను. ఈ అనారోగ్యము ఆయన జవన త్త (ములను పీల్చి 

వేవెను. స్వామి కృశించి నీరనపడియుండెమ. ఆయవ ఆరోగ్యము చక్కంగా' 
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ఉండినచో నదిలో (వమాదవళమున - కలిగిన -జాజుపాటునుండి ఆయన 
వెంటినే విలువ దొక్కి కొవియుండె వాడు. దెద్బితిన్న మోకాలు ఆయనను 
లేవవిచ్చినది కాదు. అందుచేతనే ఆయన' (ప్రవాహమునకు తట్టుకొనలేక 
పోయియుండును.' అప్పకీకివి [పాణరకణకొణకు విహుపయానపడెన్స, 
పరిస్టితి తనకు (ప్రతికూలముగా ఉన్నదని (గహించినంత నే విధివిలావము 
వకు తీలయొగ్గెను. తన శరీరమును నమాధిభంగిమయందుంచి తనకు (వయ 
చైన ఓంకారోచ్చారణము చేపినవవిమ్మటనే తన్నుతాను మృత్యువున కర్పించు 
కొనెను. ఈ విషయమునమా[తము ఆయన అజ్జమ మృత్యువు 85సావపాం 
చినదవి చెప్పవలయును. 



గ రామతీర్దని దృష్టాంత కథలు 

భావవిషయమునను భావవ్య రీకర ణమునందును గల సరళత్వమే రామతీర్తువి 

ఒక గొప్పవక్తగా పలుమంది కొవియాడుటకు ఒక కారణ మెనది. నభాసదు 

లకు నులభముగా ఆర్థమగు క్ల లి ఆయన ఉపయోగించెడివాడు. తాను చెప్ప 

టోవు. అంశములను ' ee పూర్వకథలళతో ను, కథలతోమ, దృష్టాంత 

కథలతోను చక్కగా విశదీకరించెడివాడు. ఒక్కొక్కప్పుడు ఆయన వెలువ 
రించుభావములు కొంత గూరముగా ఉండెకివి. వానివి ఈ దృష్టాంతకథల 

సాయమన చక్కగా ఆర్థమగునట్లు, వావిత త్త్వము టోధపడువట్లు చేపెకి 
వాడు. ఆట్టివానిలో కొన్నిటిని అమూల్యమగు ఆయన (గంథపరంపర నుండి 

ఏర్చి. క్రింద పొందుపజుచుచున్నాము. 

1. (పేమస్నూతము 

ఓకతాజు ఒకనాడు చవేటకుపోయెమ. వేటలో దారితప్పి ఆయన తన 

వరివారమును గానక ఇటునటు తిరుగుచుండెను. రాజునకు దప్పిక యగు 
చుండెను. అంత దగ్గరలో మన్న ఒక తోటలోనికి పోయి. ఆవ్వటి తోటమాలిని 

(తాగుఓకు ఏదైన ఇమ్మని కోరెను. తోటమాలికి ఆయన రాజవి తెలియదు. 
ఆతడు ఒక గ్లానుతో పండ్తరనమును తెచ్చి రాజునకిచ్చెను. రాజు దానిని 
(శాగివేపి ఇంకను కావలెనినెమ. లోటమాలి గ్లాసునుతీసికౌని లోవికి వెళ్ళేను. 

రాజు ఇట్లు తలపోయసాగెను: “ఈ తో టయజమావి గొప్ప ధనవంతువివలె 
ఉన్నాడు. ఎమయినను ఈతని ఫలవృక్షములు మంచివి. అడిగిన మరుక్షణ 

మలో గ్లాసుడు పండ్రరనము తెచ్చుట వమనం ఈ తోటయజమానికి 
చాల సన్ను వేయవలెను." 

కౌని ఈ పర్యాయము తోటమాలి రనము తెచ్చుటకు చాల జాగుచే పెను, 
రాజా ఆశ్చర్యపడి, కరణమేమా । అనుకొనుచుండెమ. ఇంతలో తో టమాళి 
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వచ్చెను. ఇవ్వు డాతవి చేతిలోనిప్యాతలో రనము విండుగాలేదు. ఆతడు 
జాగుచేయుటకు, రనము విండుగా లేకుండుటకు కొారణమేమవి రా జదీగను. 

ఆంతట తలోథమాతి "వేను మొదట రసమును తెచ్చునపుడు (ప్రభువులకు 

మా యడల మంచి అభ్మిపాయముండెను. రెండవసారి నేను రనముకొణకు 

వెళ్ళినపుడు ఆ యఖభ్మిపాయముమారి దిగజారినఏ. కావున తోటలోవి చె టా 

కూడ వండ్రు ఇచ్చుట తగ్గించెమ కాబోలు । రీనికంచె వెరుకారణమా నాకు 

పొడ గట్టుటలేదు' అవి దిదులుచెప్పెను. రాజునకు తోటమాలి చెప్పినది 

నిజమే అనిపించెను. తాను మొదట తోటలో [పవేశించినపుడు తోట 

యజమావియెడల తనకు వద్భావమె యున్నది. తరు వాతతన అఆభ్మిపాయము 

మారినది. (పకృతి కిది విదుద్దమే ఫలములు తగినది, 

(పకృతితో సామరన్యముపడపి "ఆత్మవత్పర్వభూతాని' యను భావము 
'మనలో ఉన్నచో పరినరములు, వరిప్పితులు మనకు అమకూలములుగా నే 
ఉండును. మన భావనలో ఆవ శుతివచ్చినరో నర్వము మనకు వ్యతిరేకము 
గనే యుండును. 

2 ఏకత్వభా వము 

(ఫ్రీ కృష్ణుడు ఒకవర్యాయము విందుచే పెను. ఇరుగుపొరుగులకు, బంధు 

మిత్రులకు ఆందరకు ఆహ్వానములు వెళ్లి నవి. కాని ఆతని (ప్రాణపాణమైవే 

రాధకు ఆహ్వానము లేదు. (శ్రీ కృమ్ణువి ముఖ్యనచివుడు రాధకుకూడ ఆహ్వా 

నము వంవవలెనవి సూదించెను కావి ఆయన వివివంచుకొనలేదు. మంతి 
శ్రీ కృవ్ణువికి చెవ్పకుండ రాధయొద్దకుటోయి విందునుగూర్చి అమెకు 

తెలియశే పెమ. రాధ ఆతనితో ఇట్లన్నది: “వీ వెప్పుడైన విందుచేపివచో 
వీ ప్నేషాతులకు, బంధువులకు, పరిచితులకు, వీవు కోరినవారందరికి ఆహ్వా 

వనములు వంవుదువు,. అంతేకావి విన్ను ఫీవే ఆహ్వానించుకొనవు, ఆహ్వా 
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వించుకొందువా? 1 (శ్రీ కృష్ణుడు విందుచేయుదున్నాడని నాకు తెలియును. 

కావి వాకు ఆహ్వాన మెందులకు ? ఆయనయే నేను-నేనే ఆయన !' 

లే. కాలము-స్టలము 

ఒకనాడు ఒక ఆసామి డా॥ శామ్యూలు డాన్సను డగ్గరకువచ్చి “వాకు 

అన్యాయము జరిగినవ - అన్యాయము జరిగినది” అవి వాపోవసాగెను. 

ఆంఠట జాన్సను ఆకని ఫిర్యాదును వఏచారింపగా ఆత డిట్లు చెప్పెను: 

"ఈ (ప్రపంచములో ఒకడు పూ రీగా వంచయండ్లు | బితుషమ ఆనుకొం 

దము. అనంత మెనకాలములో ఈ * వందయే. డు అనగా ఎంత; మానవుని 

జీవికకాలములో. నగము పదక నరిపోవుచున్నది. ఇక బాల్యము.వార్డ కము- 

ఇవకూడ విద్రఐఎనిమయము మనము లెక్కకిట్రపచ్చును. ఇక యౌవనము ఆబ 

పాటలతో గడచిపోపుచున్నది. ఇక పగలంతయు తినుట, (త్రాగుఐ, అలంక 
రించుకౌనుట - వీనికో గడచిపోవుచున్నవ. ఇవికాక, ఆలుబిడ్డలపోషణతై 
యత్నములు, బంధుమి తుల యోగకేమములర ముట కొంతనమయమును 
(మింగి వేయచున్నఏ మి“నినకాలము చచ్చిసవారికొట కేడ్చుటతోడను, 
పుట్టినవారినిచూచి మురియుబతోడను _ నరిపోవుచున్నది. కాలమంతయు 

ఈవిధముగా చెల్లి హోదుచున్నచో = ఇక మానవుడు ఆధ్యాత్మిక విషయములను 

గూర్చి భగవంతువిగూర్చి అల నోచిందుటకు వ్యవధి ఎక్కడ ? కౌదిట్ర చున 

మీ దేవాలయములక, చర్చిలకు, మకటోధకులకు. గురువులకు న్వ వి చెప్ప 

వలెను.' 

జాన్సను ఇది అంతయు వినెను. ఆయనకూడ మూలుగుచు బాధవడి 

కొంతవడికి ఆతినితో ఇట్ల నెను: "ఆధ్యాత్మికవిషయములపై కాలముమ 

వెళ్చి_పలేనంచులకు మానవులు విజముగా ఆత్మహత్య చేపికొనవలపివదే. 

కావి వీ ఫిర్యాదుకుతోడి నా ఫిర్యాదుకూడ ఒకటి ఉన్నది, నాకు తిండిగింజిలు 
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వండించుకొనుటకు భూమి లేకుండపోయినఏ. నాకు ఆశ్యాయము జరిగినది. 

నాకు అన్యాయము జ'గినది' అని వాపోయెను. ఆ ఆఫామికి జాన్ననుమాటల 

లోవి అర్థము తెలియలేదు. ఇంత భూమిఉండగా ఈయన తనకు పండించు 

కొను నేల లేదనుచున్నా డేమిోా? అని అనుకొనెను. అంతట జాన్పము 

ఆతనితో ఇట్ల నెను: “మాడవయ్యా: మన భూమండలము ఈ మహావిశ్వ 
ములో ఒక నలుసంతకూడ ఉండదు. ఈ ఉన్నభూమిళో మూకువంతులు 

నము[దములు, మహానముదములు ఆ కమించుకౌవి ఉన్నవి. ఇక మిగిలివ 

దానిలో పర్వతములు, చెలువులు, చెట్టుచేమలు. ఆడవులు, ఎడారుబు విండి 

యున్నవి. వీనికితోడు పట్టణములు, మహానగరములు కావలసినన్ని ఉన్నవి 
కదా. భూమండలమంత యు ణు ఆ "మింపదిియుండగా మానవునికి ఇంక 

చోటు ఎక్కడిది? ఏ కొద్ది భాభాగమో మి%లె ననుకొనుము - లక్షలాది 

జంతువులు, -వకులు, సీమలు, దోవలు మొదలయిన (పాణులు ఉన్న వికదా' 

వొవికి ఆహారము కావలెనుకవా_ వీవికన్నిటికిపోను మానవుని వంతునకు 

వచ్చు భూమి ఎంత ? ఆప్పటికి మిగలినభూమి కే లెక్క కట్టుకొందమన్నను, 
మానవులు ఎన్నికోటమంది ఉన్నారో చూచితివా? మరి ఇట్టిపరిప్పితిలో 

వావంటి ఒక్కవ్య కీవంకునకు లభించునేల ఎంత? కొబిట్టి ఆలోదింపగా. 

నాకు తిండి ఉత్స త్తివేసకొనుటకు భూమి లేదని నేను ఆత్మహత్య చేవి 

కొనటకం టె గత్యంతరములేదవి తోచుచున్నది.” ఈ మాటలువిని ఆ ఆసామి 
జాన్సనుతక్కము “వినుటకు బాగుగానే ఉన్నదికాని ఆవ యధ్యాము కాదు' 
అనెను. అంతట జాన్సను ఆతవితో “ఆట్లయినచో, నీవు చేపినఫర్యాదులో 

కూడ నిజములేదు. భూమి నాకు తిండి పెట్ల కలిగినవో, నీకు ఆధ్యాత్మిక నషయే 

'ములనుగూర్చి భగవంతువిగూర్చి. చింతించుటకు చాలినంత కాలము ఉండనే 
ఉన్నది” ఆవి బదులువలి కెను. 
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4. తెలివితక్కువ సంబరము 

ఒకనాడు ఒకడు దేవాలయములో అందరకు మిఠాయిలు పంచిపెట్టు 

చుండెను. మరియొకడు “ఏమయ్యా | అంతసంతోషముతో మిఠాయిలు పంచి 

పెట్టుచున్నావు 7 ఏమికథ?"” అని అడీగెను. ఆ ఆసామి “నా గుజ్జమును 

ఎవరో దొంగిలించుకొని పోయిరి. అందులకు ఈ సంబరము అనెను. 

అందరు ఆతనిమాటలకు ఆశ్చర్యపడిరి. జీను పోయెనుకాటోలు అనుకొనిరి. 

కాని ఆతడు ఉన్నసంగతి ఇట్లు బయటపె'టైను. నా గుజ్బముపోయినది, 

రౌతు దక్కినాడు. నా గుజ్జమును ఒక దొంగలముఠా దొంగిలించికొని 

పోయిరి. ఆసమయమున నే నా గుజ్బముపై స్వారిచేయచుండుటలేదు. 

అయ్యా! నేను అప్పుడు గుబ్బముపైని ఉన్నచో వాండ్రు నన్నుకూడ ఎత్తు 
కొనిపోయెడివారే కదా = మీరే ఆలోచింపుడు” ఆనెను. 

ఒక్కొక్కప్పుడు మన ప్రవ ర్రనకూడ ఆ ఆసామి (పవ ర్తనవలెనో. 
ఆంతకం టె కనికష్టముగానో ఉండును. మనలో వేలకొలదిజనులు గుతి 

రతి 

మును దక్కించుకొని రౌతును పోగొటుకొనుచున్నారు. ఆత్మ రౌతువంటిది. 
శరీరము గుజ్దమువంటిది అని మనకందరకు తెలియును. మనము ఏవ్యక్తి 

నై న.అతనివిగూర్చి, అతని నివాసాదికమును గూర్చి (పళ్నించినచో ఆత డు 

“నేను ఫలానా, నేను ఫలానా కార్యాలయములో పనిచేయుచుందును” 

మొదలయిన జవాబులు చెప్పును. ఈవిధమైన సమాధానములన్నియు ఆతని 

శరీరమునకు సంబంధించినవే. అనగా మనము రౌతునుగూర్చి (పళ్నింపగా 

అతడు గుఅమునుగూర్చి జవాబిచ్చుచున్నాడు. దీనినిబట్టి మనము రౌతునే 
(శ) 

గుణ్ణముగా భావించుచున్నట్లు స్పష్టమగుచున్నది కదా? 

మ కం యే అసందర్భము 
© 

ఒక (గామములో ఒక వెళ్లీబాగులవాడు ఉండెను. ఆ ఊరిలోని కొందరు 

కొందెయువకులకు ఒకసారి ఆతనిని ఏడ్పింపవలెనవి బుద్ధిపుట్టినది. వాం(డు 

R—7 
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అతనికి సారాయి పట్టించిరి. తరువాత ఆతనికి విశ్వాసపాతుడు, 'స్నేహి 

తుడునగు ఒక యువకుని ఆతనియొద్దకు పంపిరి. ఈ స్నహితుడు అతని 

యొద్దకుపోయి ఏడ్చుచు “నీ భార్య ముండమోపినదయ్యా! మిత్రమా: 
ఇప్పుడే మీ యింటినుండి వచ్చుచున్నాను' అని, మరల ఏడువసాగాను. 
ఆ వెత్తీవాగులవాడు, “అయ్యో ! కొంప మునిగిపోయినదిరా దేవుడా” అని 
పెద్దపెట్టున ఏడున నారంభించెను. ఇంతలో కొందరుయువకులువచ్చి వానిని 
“ఎమయ్యా । ఏడ్చుచున్నావు ?" అని (పల్నించిరి. ఆతడు “నా భార్య ముండ 

మోపినది, అందుకు ఏడ్చుచున్నాను' అని దదులుచెప్పెను. వారు “నీవు 

బ్రదికియుండగా నీ భార్య ముండమోయుట ఏమిరా పిచ్చివాడా అనిరి. 
వాడు ఆమాట వినిపించుకొనకుండ, “ఇడుగో నా స్నేపాతుడు _ నాకు 
మిక్కిలి విశ్వాసపా(తుడు = ఇతడు ఇప్పుడు మా యింటినుండియే వచ్చు 

చున్నాడు. నా భార్య ముండమోయుట తాను కన్నులార చూచివచ్చినానని 

చెప్పుచున్నాడు. ఇతనిని నమ్మకుండుట ఎట్లు? మీరు చెప్పునది సరికాదు. 
మీకు తెలియదు అనెను, 

ఈరకమైన అసందర్భములు ఆనేకమతములలో, తెగలలో, లోతులేని 

మనుజులలో కన్పట్టుచునే యున్నవి. పీరు తమకన్నులతో చూడరు. మన 
స్సుతో ఆలోచింపరు. ఎవరో ఏదో చెప్పినారని (గుడ్డిగా నమ్ముదురు. అది 
ఎంత అసందర్భ మైనను పట్టించుకొనరు. వెల్లులకు వెల్లు, స్వర్శములకు 

న్వర్గము అగు మన ఆత్మ నిత్యకాంతులీనుచుండగా దానిని చూడకుండ 
“నాకు మంచిరోజులు ఎప్పుడు వచ్చును?" అని వాపోవుచుందుము. మన 
లోవి ఆపద్బాంధవువి గుర్తింపలేక ఎక్కడో దేవుడున్నాడని, ఆతనిని 
“వచ్చి రక్షించి మా ఆపదలను తుదముట్టింపు"మని వేడుకొనుచున్నాము. 

6. ఆత్మవిశ్వాసము 

ఇద్ద రన్నదమ్ములు ఒక వ్యాజ్యమునందర్భములో ఒక న్యాయాధిపతి 

యొద్దకు వెళ్ళిరి. వారిలో ఒకడు లక్షాధికారి. రెండవవాడు నిరుపేద. న్యాయాధి 
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పతి లకెధికారిని “నీ సోదరుడు ఇంత నిరుపేదగా ఉండగా సీ వెట్లు లక్షధి 
కారివైతివి?' అవి ఆడిగెను, ఆతడు ఇట్లు జవాబు చెప్పెను. 'మే మిద్ద 
రము అయిదుసంవత్సరముల। కిందట మా తం (డ్రిఆస్టివి సమానముగా పంచు 

కొంటిమి. నాసోదరుడు తాను ధనవంతుడనై తి నను భావముతో బద్దకము 

వెంచుకొనెను. ఏదైన పనివచ్చినపుడు ఇతడు ఆ పనిని సేవకులకప్పగించి, 
దానినిగూర్చి ఏమియు పట్టించుకొనకుండ తాను భోగవిలాసములలో గడపు 
చుండెడివాడు. కాని నేనుమ్శాతము అట్లుకొక, ఆపి నాచేతికి వచ్చినప్పటి 

నుండీ (పతివిషయమును స్వయఘుగా చూదుకొనుదు సేవకులకు “రండు! 

ఈపని చేయుదము అని దగ్గరుండి చేయించెడివాడను. నా నోటినుండి 

ఎప్పుడును “లండు : రండు |” అను మాటలేకాని మా తమ్మునివలె “వెళ్లుడు 

వెళ్లుడు' అని వచ్చెడివే కావు. అతడు అనునట్లు అతని సంపద అంతయు 

“వెళ్ళినది”. ఆతని సేవకులు, స్నేహితులు అందరు “వెళ్ళిరి. కాని నా 

స్నేహితులు, నా ఐశ్వర్యము మరింత పెరిగిన దేకాని తరుగలేదు. ఇట్లు నా 

నోటినుండి వచ్చు పూట(పకార మే జరిగను. 

ఇదియే విజయరహస్యము. ఇతరులమీద ఆధారపడినచో మనము నష్ట 

పోవుదుము. స్వీయళ_క్రిపె ఆధారపడినచో మనకు లాభించును. మనకు 

ఆత్మవిశ్వాసములేక మనసు పేదలమయితిమేవి మనకు అఆధోగతియే 
పట్టును. గొప్ప ఆత్మప్రత్యయముకలిగి స్వశక్తిపై ఆధారపడుట నేర్చు 
కొంటిమేని మనకు విజయము లభించితీరును. 

7. జీవనభానుడు 

(శాన్ (పాన్సిప్కోలో రామతీర్లుడొసగిన ఒక ఉపన్యాసము ననుసరించి 

హిమాలయపర్వతముల పై మంచుదిబ్బలు చాల అందముగా, ఉ త్రేజకర 

ములుగా ఉండును. అచ్చట ప్రాణులుగాని, చెట్లుచేమలుగాని లేవు. 



100 స్వామి రామతీర్థ 

ఆ మంచుదిబ్బలపై జీవనమాలములను మనము గాంచగలము. ఇచ్చటి 

భానుడు నదియొక్క_ గంగానదియొక్క కారణ శరీరము. 
మనము కొంచెము దిగువకువచ్చినచో హిమావృతములగు పర్వత+ఖర 

ములు వెనుకబడి, పెద్దపెద్ద గులావిపొదలనడుమకు వత్తుము. ఈ పొదల 
నుండి పకుల కలకలరవములు వినవచ్చుచుండును. ఇచ్చటనే గంగానది 
శీలానంఘాతములనుండి గంతులిడుదు బయలువెడలి తన యిచ్చవచ్చిన 
తీరున (ప్రవహించుటకు మొదలిడును. ఇది ఆ నదీజీవితమున రెండవ దళ. 
ఇచ్చట గంగానది తన నూళ్ళ శరీరమున కన్పట్లుచుండును. 

నూక శరీరము కారణ శరీరమునుండి ఉద్భవించును. కారణ శరీర 
ముపై సూర్యకాంతిిప్రసరణము నూక్ష్మశరీరమునకు చాంచల్యమును, వక 
తను ఆపాదించును. నది కొంతదూరము దూకుచు, పరవళ్ళు (త్రొక్కు_చు, 
(ప్రళయార్భటితో సాగి చివరకు ఒక పెద్దకాసారముగా ఏర్పడును. 

మైదానములలో గంగానది ఒక మహ్మాపవాహమగును. తనకు సహజ 
మైన న్వచ్చతనువీడి, ఆ నది పొంగి పంకపంకిలమగును. వేగము తగ్గిన 
కొలది నది ఎక్కువ ఉపయోగకరమగుచుండును. నదిపై పడవలు సాగును. 
నొకలు సరకులను తీపికొనిపోవుచుండును. కాలువలు త్రవ్వదిడి పొలము 
లకు నీరు లభ్యమగును. (పజలు నీటిని స్నానపానముల కుపయోగించు 
కొనుచుందురు. ఇది నదికి మూడవదశ. ఈ దశలో నది శూల శరీరమును 
వహించును. ఇప్పుడుకూడ సూర్యుడు నదికి చలనళ క్రిని ఒనంగుచునే 
యుండును. 

ఇప్పుడు మనము థై దృష్టాంతమును మానవునిజీవితమునకు అన్వ 
యింతము. విదలో మానవుడు ఆత్మకు అథోభాగమున పడియుండును. 
ఇది మంచుదిబ్బలపై సూర్యుడు (పకాశించుటవంటిది. ఆస్టితిలో మానవునకు 
వ్రవంచము లేదు. స్వవ్నభూములే ఉన్నవి. సుషుప్త శ్రివస్టలో మనకు న్వప్న 
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ములుకూడ రావు. ఈ యవస్థను మంచుదిబ్బలవలెను, ఆత్మను సూర్యుని 

వలెను, వేదాంతము చెప్పును. ఈ యవస్థనుండియే జ్నాగదవస్థయు, స్వప్నా 
వస్థయు కలుగుచున్నవి. 

స్వప్నావస్థలో మనము మంచుదిబ్బలనుండి పర్వత ముల దిగువభాగము 

నకు వచ్చితిమన్నమాట. ఇచ్చట స్వవ్నగతుడై న జీవుడు ఒక ఊహలోక 

ములో ఉండును. ఆతడు మహారాజు, బిచ్చగాడు, తానే యగుచు సెలయేరు 
వలె చంచలత్వము తాబ్బును. 

జాగదవస్త్లలో మదానములమీవి నదివలి మనము స్టూలశరీరమున 

ఉందుము. కాని సూక్ష్మశరీరము (మనస్సు) అద్భశ్యముకాదు. శీతకాల 

ములో (ర్మాతివలె నది తన స్తూలశరీరమునువదలి సూక్ష్మశరీరమును 
విల్పుకొనును. సూరకపతిదింబము మంచుదిబ్బల పై తొలుత కానరాదుకాని 

తరువాత గోచరించును. మనము సుమ ప్రియం దున్నప్పుడుకూడ ఆత్మ 
సవ్నిహితమైయుండును. కాని జ్యాగదవస్తలోవి పితిగతులు _ స్వభావమున 
కాకపోయినను = అంతస్టులలో కొంత భిన్నముగా ఉండును. నదికి 

మనము చెప్పిన మూడువిధములగు శరీరములపై సూర్యుడు ఎట్లు (ప్రకా 

శించునో, అ-ప్రే ఆత్మ స్టూల, సూక్మీ, కారణ శరీరఠములయందు (పకా 

శించుచుండును. దానంతట అది ఎట్టిమార్చును పొందక  నిర్వికారముగా 

ఉండును, 
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రామతీర్త స్వామి తాను జీవించిన ముప్పది సంవత్సరములలో (పజలకు గొప్ప 

ఆధ్యాత్మిక సంపద నొసంగిపోయెను. ఆయన జీవితకాలమున యువకు 

లనక _ స్తీలనక _ పురుషులనక = వేలకొలది (ప్రజలను [పబోధించి (ప్రభావితు 

లను చేసెను. ఆయన (ప్రబోధములను విని ఆధికసంథ్యాకులు ఉన్నత ప్పితి 

నందుకొనిరి. ఆయన రచనలుకూడ అధికముగనే చేసెను. స్వామి నిర్యాణా 

నంతరము ఆయన శిష్యులకు |! నోటుపు స్తకములు దొరకినవి. ఈ పు సక 

ములలో న్యామి తన భావములను పెక్కీంటిని పొందుపజిచెను. వానిలో 

పెక్కులు ఇంగ్లీ మభాషలో (వ్రాయబడినవి. ఇవికాక _ స్వామి జపానులోను, 

అమెరికాలోను ఇచ్చిన ఉపన్యాసముల నకళ్లు, ముదిత పతులుకూడ వారికి 

లభించినవి. లాహోరునుండి (పచురింపబడిన “ఆలీఫ్' అను ఉర్లూప। త్రికలో 

ఆయన ఉపన్యాసములు పెక్కు (ప్రచురింసబడినవి. రామకీర్టుని రచన లన్ని 

టిని ప్రచురించుటకు నారాయణస్వామి పూనుకొనెను. ఈ పనిలో అతనికి 

తొలుత మాష్టర్ అమీర్చందు సాయపడెను. 1808 - 10 సం॥లో ఢిల్లీ 
నుండి రామతీరుని సమ్మగరచనలు నాలుగు నంపుటములుగా వెలువరింప 

దిడినవి. ఈ రచనలకు “ఆత్యదర్భ) నారణ్ధూదములలో* అని పేరు పెట్టిరి. పిమ్మట 

1919 నం॥లో నారాణయన్యామి రామతీర్లుని భర్తుల నాయమునను, తన 

అనుయాయుల సహకారమునను, “రామతీర్ల (పచురజణసంఘము' అను 

నంస్టను సాపించెను. ఇతడు ఆతడు సన్న్యాసము స్వీకరించిన లక్నో 

నగరమునందే నెలకొల్సబడెను. ఈ సంస్త స్వామి ఉపన్యాసముల నన్నిటిని 

ఎనిమిది నంపుటములుగా (పదురించెను. రామతీర్తుని రచనలన్నియు హిందీ 

భాషలో కూడ ఇరువదియెనిమిది సంపుటములలో (పకటింపదిడినవి. 460 

పుటలుగల ఒక నంపుటమున, స్వామి ఉర్దూలో (వ్రాసిన కొన్ని లేఖలును, 
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ఆలీఖ్ ప్మతికలోని వ్యాసములును (పకటింపబడెను. రామతీర్దుడు పెక్కు 

సద్యరచనలుకూడ చేసెను. ఆవి సుమారు 100 వజకు ఆంగ్ల భాషలోను, 
ఇంచుమించు 160 వజకు ఉర్దూధాషలోను వాయబడినవి, ఇవికాక, ఆయన 

ధన్నామల్లునకు కొన్ని సంవత్సరములుగా (వ్రాసిన 1124 లేఖలుకూత 
ఉన్నవి. ఈ రచనా సముూవాయమంతయు జాగతగా భ(దసణుపదబడి (గంథ 

రూపమున వెలువరింపబడినది. “రామతీర్త (ప్రదురణసంఘము' “రామతీర్థ 
ప్రతిష్టాన్, (సాకనార్) వారణాసి" అని పునర్వ్య్యవసీకరింపదిడినది. రామ 
తీర్చని రచనలను, ఆయననుగూర్చి _వాయదిడిన (గంథములను, ఆధారము 

చేపికొని స్వామి సంచేశమును (ప్రచారము చేయుటయే ఈ సంసయొక్క 
ముభ్యోద్దేశము. | 

రామతీర్తస్వామి సందేశమును అవగాహనము చేసికొనుటకు, ఆయన 
ఉపన్యాసములలోను, సత్సంగములలోను చేసిన చేదాంత వ్యాథ్యానమే 
ముఖ్యాధారము. ఈ విషయమున ఆయన వ్రాపికొన్న నోటుపు స్తకములు 

కూడ మిక్కిలి (పయోజనకరమచులు. ఆయన పర్వత పాంతములందు 

నివసించుచున్న కాలములో తనకు ఆప్పుడప్పుడు తోచిన భావములను ఈ 

పు స్తకములలో (వాస పెట్టికొ౧డివాడు, ఇట్టి వాతలలో కొన్ని సుదీర్హ ములు 

గను, కొన్ని ఒకిటి రెండు వాక్యములుగాను ఉండును. ఇవి కారికలవలె, 

సూత్రములవలె సంగహముగా ఉన్నను వానియందలి విషయము మాత్రము 

ఉదాత్తముగా ఉందును. ఆయన ఒక (ప్రణాళిక ననుసరించి, నిర్తీత(క్రమ 

ములో వీనిసి (వాపిపెట్టలేదు. ఈ దిగువనిచ్చిన ఉదాహరణములలో ఒక 

వర్షీకరణము పాఠకులకు కన్పట్టినచో, అవ ఈ సంకలనకర్త చేసినదేయని 
వారు గమనింతురుగాక. (పతిసూ క్తి, (ప్రతిభావము, దేనికదే స్వయం 
సంపూర్త్ణమై. పూర్వాపర సూ క్తులతో సందింధములేక ఉండును. 
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మనో (దావతోము 

బిటి 

బరీరయు, ఆతృ 

ఎల్నొాంనము 

మనను ఎవ్నుదల 

లల్ల రకా (గమ 

చుగువ్యూలు, అభి 

(వాయములు 

మయుటీ క 

పొపాలు 

gs 

పొరపాటు 

స్వామి రామతీర్థ 

వి వేకసృటికములు 

నీ మనస్సు ఒక [దావకమువలె ఉండవలయును. దానిలో 

వేసినవావి నన్నిటిని ఆఏ కరగించి వేయవలెను. 
విధి తన్నెదిరించినవానితో నెయ్యము నెఅపును. 
ధైర్యమే అదృష్టము. 

శరీరమునకు ర్యాత్రి వేళ అగునది ఆత్మకు పగలు. 
విశ్వాసములు మతవ్యాక్రియ. 

నీ మనస్సునకు నలువై పుల విప్పుదల యున్నచో సీ 

(పవర్తన పరిమళముతో గుబాళించుచుండును. 
సామాన్యత త్త్వళాస్త్రము వేటలో ఉన్న జాగిలము 

వంటిది. అవి వేటాడుచున్నకొలది దూరదూరములకు 
పోవును, 

వేడుకొను పెదవులకంచె సాయముచేయు చేతులు 
గొప్పవి. 

అల్పభావములుకల గొప్పవారికం టె, ఉన్నతభావములు 

కల సామాన్యులే సంఘమున కలంకారములు, 

అస్తానపతిత మైన ఐశ్వర్యమే ముటీకి. 

మనం మన పాపాలవల్ల కాదు పాపాలచేత శికించ 
దిడుతున్నాము. 

దైవమును, పురుషకారమును సంఘటితపజుచునదియే 
(పార్ట న, 

(పతి పొరపాటులోను కొంత సత్యాంశము ఉండక 
పోదు. 

కొటుకొవిపోవుటకం టె, చుక్కాను బిగువు ఉండుటయే 
సంఘమును దరిజేర్చును. 
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నత్యాము సత్యము తెలిసికొనదగినది. (పప్రమాణములనుబట్టి (గుడ్డిగా 

నమ్మదగినది కాదు. 

ఆలోచనావరతాము ఆలోచనాపరుడు గుండుసూదివంటివాడు, ఆతని తల 

అధికత్య అర్హత 

ఖొవేనలు 

(దాత 

ఈగ 

యనువ్యూఢ 

న్నరర్లయు 

దోంషము 

బివోకము; 

అబవివో తోయ 

భోగము 

వేది కోయు 

భయము 

లాభము, నప్రము 

ఈడ్చు ఓ యర్ 

(తోయుట 

ఆతనిని అతిదూరము పోనీయదు. 

అల్పత్యము పడయుట యెంక సులభమో అధికత్వము 

పడయుటయు ఆంతే సులభము. 

సీ భావనలు ఎట్టివో నీ సిద్దియు అట్టిదే అగును. 

ఎల్లప్పుడూ (ప్రదాతగానే వుండు, గృహీతవు కావొద్దు. 
ఆశ ఉన్నచో ఉత్తేజము కలుగును. 

(ప్రతిమనుష్యుడు స్వర్షపరీవాహకుల్యయే. 

ఆర్ష) హృదయము బొమ్మ; ద్వేషానూయలు బొరుసు. 
(శ) 

ఒకసియంమన్న వివేకము మరియొకనికి అవివేకముగా 
గోచరింపవచ్చును. 

ధోగమునండే కై జ్యప్పితులును ఉండును. 

దార్మిద్యము భగవంతుని సింహాసనమునకు కన్నీటి నిచ్చె 

నలు కటును, 
లు 

భయమునకు |కిందిభాగము స్వార్థము. 

కాసులరూపమున వచ్చిన లాభము కాలమును నష్టపణు 

చును. రూకలలో ఐశ్వర్యము ._ (బదుకులో పేదటికము. 

జీనిత పు సక లద్వారాలమీద “ఈడ్పు” అనే రిఖించదిడి 

వుంది, కానీ మనం తరుచు వాటిని “తోయుటికు 

ఉ ప్మకమిసాము, 
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యజార్థనంవడ 

కాఠనంవా ర్తీలు 

బివోకము 

వ్యననము 

వయయు, 

అవడియము 

బిషయయులు 

నమర్శ ణము 

కోరర్ 

స్వామి రామతీర్థ 

విషయములను ఎంత పట్రించుకొనకుండ నుందుమో 

మనము ఆంత సంపన్నుల మగుదుము. 

మనలో చాలమంది ఎంత రైర్యవంతులమో : మనము 

కాలమునే సంహరింతుము. (we can kill time) 

చదువు గతకాలమువంక తిరిగిచూచును. వివేకము 

భవిష్య త్తులోవికి చూచును. 

స్వయంకృతాపరాధమునకు మజియొక పేరు “వ్యసనము 

అపజయములను చిజునవ్వుతో స్వీకరింపలేనివారికి 

జయమును మురియుచు చేపట్టుటకు హక్కులేదు. 

విలువలేని సున్నకూడ సంఖ్యకు కుడి. పక్కను చేరి 

నచో దానికి పదిరెట్లు విజవనిచ్చును. 

నిష్కాపట్యమే మౌళికతలోని గొప్పదనము కాని 

కొ త్రదనము కొను. 

మనుజులు చక్కగా కృషిలో నిమగ్నులై నచో, దాని 
నుండియే వారికి వినోదము లభించును. 

వేదన అనెడు అగ్నివలననే మనస్సు అనెడు కె 
జ్వలించి కాంతులు చిమ్మును. 

విషయములకం చె, వానినిగూర్చి చేసెడి ఆలోచనలే 

మనుజాలను ఎక్కువగా వళశపజుచుకొనును. 

దైవసంకల్పమునకు తన్ను తాను సనుర్పించుకొనిన 

వానిముఖమున కాంతులు తొణికిసలాడుచుండును. 

(పతికోరికయు మనలో కొంతభాగమును తునుకలుచేసి_ 
మనము నిలుకడను కోల్ళోవునట్లు చేయును. 
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దీవనలు 

న్ఫ్రర్గ 

బి వరన 

నంతోవము 

స్నాంమితోంయు 

మాద్భు 

ధెర్మ్ంము 

వారావ /తికొలు 
న్ా! శీ 

నంనౌగ్టారోము 

రాజరీయవో త 

నీకు లభింపనివాటికొటికు యాచించుట యనగా (ప్రస్తుత 

మనుభవించుచున్న ఆశీఃఫలితములకు కృతజ్ఞత చూప 

లేకపోవుట యన్నమాట, 

ఒకవ్య క స్ అర్హము కావలయునన్నచో తొలుత నీవు 

అతనిని (పేమింపవలయును. 

స్పర్టకం ప్రాచీనమైనది సమ్మేళనము. 

వివేచనము సిరాళాపూరిత మెనపుడు (పేమ ఆశను చిగు 
రింపజేయును. 

సంతోషమునకు ముంచిన సిద్దౌషధము లేదు. 

ఇతరు లొకవస్తుపు నుపయోగింపకుండ నివారించు 

నదియే చట్లబద్దమగు స్వామిత్వము. 

“పరిణామము లేదా నాశనము" ఇదియే (పకృతి నిష్టుర 

ముగా చెప్పుమాట. 

లోకాచారముకంటె ధెర్యమే మేలు, 

వార్తాపతికలు ఎన్నడూ చదువసవారె ధన్యులు, ఎందు 

చేతనం కే “భగవంకుని” 

దర్శించగలరు. 

“ పకృతి" ద్వారా వారు 

సమూలముగా పుట్లకురుపును చేధింపలేని శస్త్రచికిత్స 

వంటిదే విష్ణవము. 

తొలుత నిన్ను న్ు సంస్కరించుకొనుము. పిమ్మట 

సర్వము చక్క_బడును. 

రాజకీయవే త్ర నాగరకతగల ఆటవికుడు. 
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వట ములు 
డు 

బీకాంతయు 

వ్యాధి 

బౌర్మోూయు 

నోంవదలు 

యావ న్ 

శాఎయు 

గమ్మృాము 

చుతల ల్ల ము 

చ తయ(/వదోళము 
అణాతు 

ఎవ్నొంనము 

వేోదాంతయు 

స్వామి రామతీర్ద 

దిలవంతులు చట్టములను పాలింతురు. 

హీనులను పిండిగొట్లును. 

ఏకాంతమును మించిన సహచరుడు లేడు. 

శరీరము వ్యాధి(గ స్తమెనప్పుడు ఆరోగ్యము నెట్లు 

కోల్పోవుదుమో, అప్లై ఆధ్యాత్మిక రుగ్మత కలిగినపుడు 
మన వ్య క్రిత్వమును కోల్పోవుదుము. 

నీవస్తువులను దొంగిలించువాడు చోరుడు. నీ మమ 

కారమును దొంగిలించువాడు గురువు. 

లజ్ఞాభరిశ మైన ఆత్మ తన నగ్నత్వమును కిప్పిపుచ్చు 

కొనుటకు (గహించిన ఆకులే లౌకికనంపదలు. 

యాచించినంతకాలము నీ కేమియు దొరకదు. 

నమ(గమగుభావమే శేశోవంతమగు భావము. 
తన గమ్యస్థానము నెజీగిన మనుజునకు (పపంచము 

తొలగి దారియొనగును. 

మతటోధలనుండియ ఆధ్యాత్మి కతాదారిద్యము ఉత్పన్న 

మగుచున్నది. 

తాను నిలిచినస్టలమే తన కు_త్తమప్రదేశము. 

మహిమల (సిధుల్రును జూచి ఎర్పరుచుకొన్న విశ్వా 

నము విశ్వాసము కానేరదు. ఆది బలవంతముగా 

ఒప్పించుటి. తర్కముద్వారా విశ్వాసమును నిరూపింప 

యత్నించుట హృదయమున భయవీజములను నాటు 

టయే. 

1. ఏపనియు లేనిది, ఏదో ఒకపని . చేయుచుండునది 

వేదాంతము. 2. సర్వభూతహితత్వాహంకారములు 

దటములు దిల 
అ 
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కొ(స్త్రయు 

యు 

బంధ యు 

యౌారోము 
౧ 

తీరిక 

మనలో ఏకరూపత వహించునట్లు చేయునది వేదాం 

తము, 

విజ్ఞానత త్త్వశాస్త్రములు తుష్టికరమగు భోజనమునకు 

పూటకూటింట ఇచ్చు మూల్యపుచీటి ఇచ్చునవి. 

గోడలో అమర్చుటకు ఏలుగాఉన్న ఇటుక ఎచ్చట 

నున్నను స్వీకరింపవచ్చును. 

నిన్ను బంధించున దెవరు? నీ కోరికలే కదా! 
తా నెచటి కేగుచుండెనో తెలియని మానవుడు ఉన్నతికి 

పోడాలడు. 

థోరియో ఆభరణములకంచెి తీరికయే కావలెనని 

కోరను 

మాతృజీ తము ఓర్ అవ్య క్రమగు (పార్హన. ఆమెశరీర 

మొక పవిత దేవాలయము 

భగవంతుడు (శ్రీమాజ--(శ్రీమతి-కుమారి. ఎవరునుకాడు. 

మరి? ఒక అబేధ్యర హన్యము 11 

రాముని కొన్ని యాదృచ్చికభా వములు 

1. విజ్ఞాన్నప్రదానమే నీ వితరులకిచ్చు అమూల్యమగు కానుక. మానవుసకు ఒక 

దినమున తిండి పెటిన, మరునాడు మరల ఆతడు ఆకలిగొనును, ఆతని 

కేదెన ఉపాధికల్పించు విద్య నేర్చితివేని ఆతనికి జీవితమంతయు దోడ్చ 

డినవాడ వగుదువు. 

2. తన సహచరుల తెలివిలేమినిగూర్చిగాని, తన అనుయాయుల అవిశ్వాస 

మునుగూర్చిగాని, మానవుల కృతజ్ఞతా రాహిత్యమునుగూర్చిగాని, (వజలు 

తన్ను (పళంసించుట లేదనిగాని సణుగుకొననివాడే నాయకుడగుటకు అర్హుడు, 
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రిం 

యము @ 

10. 

స్వామి రామతీర్ద 

గతకాలమునాటి వైభవమును నెమరువేనికొనుచు కూర్చుండుటయే దేశ 
భక్తీ యనుకొనెడివారు కొందరుందురు, కాలదోషముపట్రి, నిరువయోగ 

మైన భాతా పుస్తకములను ముందు వేసికొని కూర్చుండువారే దివాళాతీసిన 

వడ్తీవ్యాపారులు.. 

(పతివ్య కీ తనకు తగిన ఉన్నతళస్టితినివాంది, తలయెతుకొని తిరుగగల 

స్వాతంత్ర్యము పడయనిమ్ము, కాని ఆతని కాళ్ళు భూమిమీదనే ఉండవల 

యును; అతడు బలహీసుడై నంతమాత్రమున, లేదా అంగీకరించినంత మాత 

మున ఆతనిని ఇతరులభుజములపైమ్మాత్రము ఎక్కానీయరాదు. 

గుణమును మెచ్చుకొనుట, నాధ్రాతశ్రభావము, సామరస్యము, కార్యసమ 

న్వయము, కాయకష్టములోని ఘనతను (గహించుట వీనిని (ప్రతివ్య క్తి 
యందు పెంపొందింపవలయును, అంతేకాని తీర్చికూర్చుండి తవ్పు లెన్ను 

టను కాదు. 

పూర్యాచారపరాయణులగు (ప్రియతమ భారతీయులారా! మీరు శాస్త్రము 

లను సరియగురీతిలో ఆచరణలో పెట్టుడు, బెసకుట కొప్పని కులవిభేదము 

లను సడలించి జాతీయ సహోదర ౫ వమునకు పర్గ లద ములను కిందువటీచి 

యుంచుటయే మీనుండి ఈ 'దేశధర్మము ఆ సపేకించుచున్నడది, 

+ పురుషునకు ఇల్లు. డబ్బు, వాలము పుటవలే ప్రీకూడ ఒక వాణీజ్యవసువుగా 

పరిగణింపదిద.చుండుట నాగరకతగల సంఘమునకు తుడిచి వేయరాని 

కళంకము. 

= శ్తీవిద్యను, బాలవాలికలవిద్యను, AE గను. ఉపేక్షించుట 

మనము నిల్చినకొమ్మను మనమే నటీకివేసికొనుట_కా తీయతా మహా 
వృక్షమునే సమూలముగా నాశనముచేయుట. 

. భారతదేశములో స్వతంత్రముగా ఆలోచించువానిని మత్మభషుడెనటుగా- 
Oa. ౧m 

కౌదు-క్షమింపరాని మహాపరాధము చేసినవానిగా చూచుట ఆలవాచెనది. 

మృత భాషనుండి వెలువడినదెల్త పరమపవ్నితవః |! న్ 

భారతదేశపు రాజకుమారులు, (ప్రభువులు తమ అధికారై శ్వర్యములను 
కోల్పోయి రత్నకంబళయోధులవలె, ఊరక ఢమఢమలాడు .బిరుదనామము 
లతో మిగిలిరి. 
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రామతీర్ణస్వామి (ఒకనాటి తీర్ణరాముడు) లేఖలు వాయుటయందు సహజ 

కౌళలము కలవాడు. (పతి న్వల్పభావోడ్వేగమునకు ఆతడు వెంటనే అక్షర 

రూప మిచ్చెడివాడు. అందుచేత అతడు తొలినాళ్లలో తజుచు లేఖలు 

[వ్రాయుట జరిగినది. ఆతడు ధన్నావల్లుతో పరిచయము ఏర్పరుచుకొని, 

అతవిని గురువుగా ఆరాధించుట మొదలు సెట్టిననాటినుండి తన జీవితగమన 

మునుగూర్చి ఎప్పటికప్పుడు ఆతనికి తెలియబఅచుచుండుట తన ముఖ్య 

క ర్రవ్యముగా నతడు భావించెను. లాహోరు కళాశాలలో విద్యార్థిగా చేరి 

నప్పటినుండి తన గురువునకు లేఖలు _వాయుట మొదలుపెటైను, ఆతడు 

లేఖలు [వాయుట దూనివేసిననాటికి వాటిసంఖ్య 1100 పైచిలుకున్నది. 

ఈ లేఖలలోని విషయములు, వర్తింప న సంఘటనలు. రామతీర్జునకు 

ధన్నామల్లునకుమా ము SSE “వసో పెద్ద శేషము లేవియు 

లేవు. (వజలాలు గోపాయి ఆ లేఖలనుండి ఏర్చికూర్చి తన (గంథములో 

చేర్చిన కొన్నివషయములు ఆతి సామాన్యమైనవి. కొన్ని ఉదాహర ణములుః_ 

1. “ఇటీవల నాకు ఆకలి మందముగా ఉన్నది. నోరు చేదుగా ఉన్నది.” 

2. *ఈ రోజున వవ్వు వండితిని, కాని పా[ళలో నీళ్ళు ఎక్కువ పోసితిని.” 

8. “నా ఎడమచెవి కొద్దిగా నొప్పిగా ఉన్నది. కుడి మణీకట్టుమీద చిన్న 

కురుపు లే చినది." 

4. “నా కళ్ళజోడులో ఒక్ అద్దము [క్రింద పడినది.” 

5. “రేపు, ఎల్లుండి, మాకు లెక్కల పరీక్షలు." 

6. “మా బావమరది (ప్రతిదినము నన్ను చూచుటకువచ్చి 4-5 నిముసము 

లుండీ వెళ్ళుచున్నాడు." 
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7. మా సహాధ్యాయు డొకడు చనిపోయెను.” 
8. "అనార్కలిలో ఒక జంటకాళ్ళ పిల్లవానిని చూచుటకు ఒక పైస చెల్లిం 

తిని.” 
9. “నిన్న పెద్దవర్షము కురిపినది. నేడు ఆకాశము నిర్మలముగా ఉన్నది.” 

10. “నేను పాఠము చెప్పెడు సుందరసింగు ఒక పెండ్తి చూచుటకు గుజరా 
న్వాలా వెళ్లిను.” 

ఇవికాక రాముని జీవితములోని కొన్ని ముఖ్యసంఘటనలుకూడ ఆలేఖ 

లలో ఉన్నవి. ఈ ఉ త్తర(ప్రత్యు త్రరములనుబట్టియే లాహోరులో రామ 
తీరుడు గడపిన జీవిత విశేషములను సంతరింపగలిగితిమి. ఈ లేఖలన్నియు 

భ(ద్రపజుపబడి వారణాసిలోని “రామతీర్షప్రతిషానము' వారి ఆధీనములో 
ఉన్నవి. ధన్నామల్లు వివేకమువలన ఇవి భావితరములవారికి దక్కినవి. 

రామతీర్ణస్వామి ఆంగ్ల భాషలోకూడ చాల లేఖలు (వ్రాసెను. వీనిలో 

పెక్కు లేఖలు ఆయన అమెరికాలో ఉండగా (వాసినవి. మరికొన్ని ఆయన 

విదేశపర్యటనము ముగించుకొవి భారత దేశమునకు వచ్చినపిమ్మట (వ్రాసినవి. 
వానిలో రెండులేఖలు ఈ దిగువ పొందుపణుపబఐడినవి. స్వామి తన ఉప 

న్యాసములవలెనే తన లేఖలనుకూడ వేదాంతసందేశమును వ్యా _ప్పమొనర్చు 

టకే ఉద్దేశించెనని మనము (గహింపవలెను. వీనిలో రాముతీర్ణునిజీవితము 
నకు (ప్రత్యక్షముగా సందింధించిన అంశములు చాల తక్కువ. 

లోఖ-1. 
ఈ లేఖ కాలిఫోర్నియాలోని శాస్తాప్పి)ంగునుండి (శ్రీమతి వెల్ మన్కు, 

ఆమె భారతదేశ ప్రయాణమునకు సిద్దపడుచున్నప్పుడు స్వామి (వ్రాసెను. 
లేఖ (వాపినకేది. 10-10.1903. 

అమ్మా! 

ప్రీతిపూర్వకమగు మీ లేఖ, కాగిశములు, కవరులు అందినవి. (ఆమె 
స్వామికి కొన్ని లేఖనపరికరములు మొదలయినవి పంపెను.) ఆర్డగిహృద 
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యులున్న ఆ అవనీభాగమువై (భారతదేశము) మీరు కాలుమోపినవెంటనే 
మీకు హృదయపూర్వకస్వాగతము తప్పక లభించును. రాముడు ఇంతకు 
ముందే భారతదేశమునకు (వానెను. మీరు అచ్చటకు వెళ్ళినపక్షమున, 
మీకంచె ముందుగా మీపేరు మారు మోగుచుండును. 

మీరు మీ యిచ్చవచ్చినచోట్ల మజిరీలుచేయుచు పర్యటింపవచ్చును. 
ఎల్ల చోట్ల మీకు సుస్వాగతము అభీంపగలదు. 

(ఒక (పక్నకు నమాధానముగా) మనము అల్పత్వమునకు, న్యూనతకు, 

విలానమునకు బావిసలమైతి మేని, ఆగోచరమగు |ప్రకృతిన్యాయముచే మనము 
ఆధొోగతిపాలగుదుము. వి వేకవంతుడెల్లప్పుడు హృదయమును స్వారీనమం 

దుందుకొని భగవద్భావనామగ్ను 2 యుండును. అతడు (పాపంచిక విషయ 

ములందు నిరీహుడై, నిర్హివుడై వదాన్యశేఖరుడగు రాజువలె (ప్రవ _ర్తిం 
చును. సర్వకార్యములందు శః ఉదా త్త వకృతిని (పదర్శించుదుండును. 

సర్వానుభవములను పరిణతాత్ముడు విర్వికారుడై చిజునవ్వుతో స్వీక 
రించుచు-తన సహజమహ త్త్వమును ఎల్ల వేళల జ్ఞ ప్రియందు ఉంచుకొవియే 
వర్తించును. “నేను ఒక్కడను, అద్వితీయుడను, నాన్వరూపమే 

సూర్యుడు” ఇట్టి నీ సూర్యత త్ర్యమును నిరంతరభావనచేయుచు దానివి 

జీవితమున సర్వ్యవిషయములందు అన్వయించుకొనుచుందు వేని నర్వాత్మ 
న్వరూపుడవగుదువు. అదియే (పేమ - జ్యోతిస్సు - జీవితము _ మీరు 

దియలుదేరుటకుముందు లేదా ఓడ ఎక్కుటకుముందు రామునకు లేఖ 

వాయగలరు. జపాను, హోంకాంగ్లకు చేరినపిమ్మట తవ్పక లేఖ (వాయ 

వలెమ. భారత దేశమున మీ కేమి కావలపినను రాముడు నంతోషముతో 

ఆవనులెలను చేసిపెటగలడు. 
రా అ 

(్వళఠిపాో తుడు, 

“రామి 
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వవ లేఖ 

ఇదికూడ (శ్రీమతి వెల్ మన్ 'క్రే[వాయదడినది. న్టలము. ప్పారిడాలోని 

జాక్సన్ విల్లా_కేది-1904 వ నం. ఆక్టోదిరు ఒకటవరేది. 

పుణ్యాత్ము రాలా | 

ఇటీవల రాముడు మీకు ఉత్తరములు (వ్రాయలేదు. కారణ మేమనగా___ 
(1) రాముడు తొందరవనులలో విమగ్నుడై యున్నాడు. 

(1) భారతదేశములో ఎవ్వరికిని = ష్మతికలకుతప్ప - ఉత్తరములు 

(వాయలేదు. 

(11) మీరు అచ్చట కుశలముగా ఉన్నారవి తెలియుచుండుటచే (వను 

తము రాముడు ఉ తరముల ఆవళ్యము లేదవి తలంచెను. 

(1౪) మివియోపాలిన్ వదలినపిమ్మట మీనుండి రామునకు లేఖ 
రాలేదు, (పేమానురాగములతో, సుఖళాంతులతో ఉందువుగాక. 

సీ అంతరాత్మ(పటోధముననుసరించి నడచుకొందువేవి నీవు ఎవరి 
యెడల ఎట్టి తప్పిదమునుచేయుట జరుగదు. మన మెవ్వరికిని బుణ్బగస్తు 

లము కాము. (పేమసాధనయే మన కృషి. ఎట్టియిణములు లేకయుండుటయే 

మన కర్తవ్యము. 

(పతివ్య క్తి విరాటంకముగా అనుభవమును పొందుగాక. సాటిమానవు 

లకు 'సేవచేపి వారి వురోభివృద్ధికి సాయవడుటయే మనకున్న హక్కు. కావి 

వారి గమనము విజముగా ముందునకు సాగునదియై యుండవలెగాని ఊహ 
లలో కల్పించుకొన్న (వగతి కారాదు. నామ్మితుల ఆధ్యాత్మికవురోగమునకు 
నేను సాయపడునప్పుడు నేనును వారిలో ఒకడనై పోవుదును. వీ వేమి 
చేయుచున్నమ, ఎచ్చట ఉన్నను రాముని ఆశీస్సులు, అనురాగము నీకు 

సర్వదా లభ్యమగుచుండును, 

ఇ ప్రియుంచుకొని ఆచరింపదగిన దీక్షావాక్యము :-._ 
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నీ స్నేహితునిలో నీవు కనిపెట్టిన అఆయోగ్యత ఏదై న ఉన్నచో, దానిని 

మజచిపొమ్ము. 

సంతోషింవదగినది యున్నచో నలుగురికి తెలుపుము. అమూల్యమగు 

స్వర్ణయోగమువలె ఆతనిముఖమున, అది సౌగుణ్యయోగ్యతలను నెల 

కొల్పును. 

సూర్యునివలె విర్భయముగా, నిరంతర దానశీలుడై , (ప్రతిఫలాపేక్షలేని 

సేవావిరతితో, నిర్వా ్యజానురాగముతో కాంతిచై తన్యములను కురియుచు, 

భగవన్మపామతో, దివ్యప్రభలతో వెలుగొందుచు స్వార్థరహితమగు మహాను 

భావస్ఫురణతో నుండుటయే మోక్షము. 

దివ్యప్రసాదమే నా ఆహారము 

దివ్యామృత మే నా పానీయము 

నాలో నా వరిపరములలో 

౪ లో కేశ్వరుడున్నాడు. 

అకడు నిత్యము నావాడు. 

భవదాలే, 

“స్వామి రామ్” 

లీ,వ లేఖ 

రామతీర్థ స్వామి ఆమెరికాలో నున్న (శ్రీమతి పౌలిన్ విట్ మన్కు రాజ 

సానములోవి పుష్కరమునుండి 1805 వ నం॥ ఫిబివరినెలలో ఈ లేఖ 

(వానెను. స్వామికి (ప్రకృతి పౌందర్యమునెడల ఎట్రి సువిశితదృష్టియున్నదో 

ఈ లేఖనుబిట్టి తెలియనగును. 

ధన్యాత్మురాలా |! 

రాము డిప్పుడు నిశ్చలము, విర్మలము, గభీరమునగు నరోవర తీరమున 

వివసించుచున్నాడు. ఆకుపచ్చవి శాలువ నిండుగా కప్పుకొవినట్లున్న సుదీర్గ 
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మగు పర్వత్మశ్రేణి ఒకవంక నున్నది. చక్కవి మామిడితోపులున్నవి. 
రాముని నివానగృహమున రెండు చిన్న పూలతోటలున్నవి. మనోహరము 
లైన మయూరములు కేకారవములుచేయుచు ఇచ్చట ముచ్చట గొలుపు 
చుండును. చెబువులో ఈదులాడుచు బాతులు చూడ సొంపుగా నుండును. 

ఈ నరోవరమును భూదేవి న్నేత్రమని అందురు. ఘనళ్యామలములగు 
వనములు విండియున్న ఈ పర్వత శేణి ఆ నేత్రమునకు కనుటబొమవలేె 

నుండును. ఈ కాసారము ఏరాయి పగులగొట్రలేని పెద్ద అద్దము. దీవి పాద 

రనపుపూత ఎప్పుడును మాసిపోదు . నర్వమాలిన్యములను ఇది కబళిం 

చును. ఇది వెలుగుల తుడుపుగుడ్డ. రాముడు చూచిన ఉత్తమ మూ ర్రివిశేష 
ములలో నిది ఒకటి. తన నై ర్మల్యము నిది ఎంత చక్కగా నిలుపుకొను 

చున్నది | అలలు లేచి అణగినపిమ్మట ఒక్క ముడుతకూడ ఉండక నిత్య 

యౌవనముతో నుండునది ఈ సరోవరము. 

మన హృదయములుకూడ ఈ విధముగనే ఉండునుగాక. 

పచ్చని ఎజ్టిని రంగుల ఉడుపులను 

ముచ్చటవడి తొతీగిన విహగములు 
తూగెడు తీగల ఊయాలలలో 

ఊగుచు హాయిగ బారులుగా 

ఇంద్రచావములు విరినినవోయన 

ఎగురుచునున్నవి కుజముల పై = 

మధురగాన లహరులలో 

మ తిలిన మాదిరిగా 

మందచుందయానముతో 

వినువీధుల విహరించును : 

విహగసమితి వినిపించును 

మృదుల గానకలరవములు 



లేఖలు-.వద్యములు It? 

దూరదూరమున జఆపాతపు 

ధారల నంగీతమట్లు : 

పరవశించి పాడుకొనుచు 

వరిపరముల మనలను 

వరికింపవు; గమునింపవు. 

శాంత్యా శః (వేమార్ధమగు 

ఛఎదాత్య, 

“స్వామి రాష్” 

4వ లోఖ 

1905 వ సం॥ అక్టోదిరునెల 1! వ తేదిని ముజఫర్ పూరునుండి రామ 

తీర్ణస్వామి పూర్ణపింగునకు (వాపిన లేఖ ఇది. ఉత్తర అండపర్వతములలో 

నుండగా స్వామి తీవ వ్యాధ్శిగ స్తుడై నపమ్మటి గాలిమార్చుకొఅకు ముజ 

ఫర్ పూరు వెళ్ళిను. 

(పియతమ । 

విభూతిస్నానముతో చర్మము శు భవడినది. మూడుపర్యాయములు వరు 
నగావచ్చిన శారీరక వ్యాధులు తమతోబాటు నా త్వగింద్రియజ్ఞానమునుకూడ 

తీసికొనిపోయినవి. ఆందులకే నేను వ్యాధులను బాధలను ప్రీతితో ఆహ్వా 

నింతును. 

ఇంటిలో శవము ఉన్నంతవజకు అపాయకరములగు [క్రిమికీటకాదుల 

వలన హానిజరుగుట కవకాశముండును. మృతకశేబకమును తొలగించినచో 

ఆరోగ్యమునకు హానిజరుగదు. అన్తే శరీరస్మ ఎతి. యున్నంత కాలము 

(ప్రాపంచికరోగములకు ఆహ్వానము నెణపుచున్నామన్నమా ఖే. శరీరమును 

తత్పందింధవిషయములను దగ్గముచేపిన మబజుక్షీణమున మనము తిరుగు 

లేని ఏలుబడి చెల్లింపగలము. 
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ఓహో, ఓహో: ఓహోహో । 

లే దగూయ భయములేదు నుంత 

(పేమాస్పదులలో |ప్రియతముడ నేను 

పాపములేదు దుఃఖభారములేదు 

గతములేదు రేపు లేదు. 

తలనెజసి లంబోదరులై యుండెడి మహాత్ములు; (పయోగశాలలలో ను 

నక్ష(తపరిళోధనకాలలలో ను ఆమాయికులగు విద్యార్దులను ఆశ్చర్యచకితు 

లనుగాజేయు కళ్లద్దాల ఆచారవర్యులు: అనాచ్చాదితశరస్కులై. ఉపన్వ్యాన 

వేదికలనుండి గర్జించుచు సభానదులను నిర్వాక్కులుగా జేయగల మహో 
వక్తలు, ఎల్లప్పుడు దేనికో ఒకదానికి ఆరాటవడుచు అది లేదు ఇది లేదు 
అని గొణుగుదుండెడి పేదలు, భాగ్యవంతులు = అందరు నేనే ।__ 

లొ వ లేఖ 

ఇది రామతీర్త స్వామి వశిష్షాశ్రమమునుండి 1906 వ నం॥ జూన్ 

మాసాంతమున ఆర్. బి. బై జ్ నోధ్కు (వావిన లేఖ. 

భగవంతునిదృషినుండి పరిశీలించినచో ఈ విశ్వము ఒక అందాలరాశ- 

మూర్తిగొన్న మహానందము _ ఆనందవృష్టి = దర్శనపరిమితత్వము తొలగి 

పోయినచో మనకు ఏదియు అసుందరముగా కన్పట్టదు. “సర్వప్రపంచము 
చక్కగా రమణీయముగా ఉన్నది" (పకృతి శ కులన్నియు మన కాలు సేతు 

లుగా. ఇందియములుగా పరిణమించును. ఆత్మయే ఆనందము - అదియే 

నర్వన్వము _ కావున ఆత్మజ్ఞానమనగా నా ఆత్మను (దిహ్మానందముగా - 

ఈ (పపంచరూపమున ముద్దకట్టినదావిగా - ఎలుంగుటయే. నా ఆత్మరూప 

మగు నీ విశ్వము అవతారమె త్రిన మహామాధుర్యము. కాగా నే నెవరిని 
చిందింపనగును ? ఏమని విమర్శింతును ? 

ఓ: ఆనందమా ! తత్ప్సర్వము = నేను = ఓం. 
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కష్టమును జయమునుగూర్చిన ఆధ్యాత్మికసాత్రమును వేదము లెంత 
చక్కగా వివరించుచున్నవో చూతము, వ్యాదోయాంతలోమువ ఎీవృండై నను 

డేనివైన నత్యామని దృఢముగా విళ్ళూనింవవచ్చును. కావి నత్యమని నమ్మిన 

ఆవస్తువు ఆతనిని మోనగించితీరును. ఈ సూత్రమును భూమ్యాకర్షణ 

పిద్దాంతముకం టె బరివ త్తరము. ఆసత్తును నత్తుగా చూచుచున్న మనము 

(భాంతి పొందుచున్నామను సత్యమును ఆత్మ మనకు ఎఅుక పజుదును. 

ఆంగ్ల భాషలో రాముని పద్యములు 

రామతీర్ల స్వామి ప్రవ క్షయే కొక మంచి కవికూడ, సువ్నితమగు ఆయన 

దృష్టి పరినరములయెడల త్వరితముగా న్పందింపగలిగి యు తేజమును 

పొందుచుండును. ఈ ఉ త్తేజము తజుచు పద్యరూపమున వ్య క్రమగు 

చుండెడిది. ఒక్కాక్కప్పుడు ఉర్లూభాషలో ను, ఒకొ_క్కప్పుడు ఆంగ్ల 

భాషలోను ఆయన పద్యములు చెప్పుచుండెడివాడు. దిహుకాలముగా రామ 

తీర్గుడు పారశీక భాషాధ్యయనము చేసినవాడు కావున ఆయన (వాపిన ఉర్లూ 

పద్యములలో ఛందోదోషము లంతగా ఉండెడివికావు. కాని ఆయన ఆంగ్ల 

రచనలవిషయమున అట్లు కాదు. ఆవేళో ద్వేగములతో రామతీద్దుడు “పోపు” 

వలె అనంఖ్యాకముగా (వావెను. అయినను నరియగు ఛంచళ్ళాస్త్రశమీణ 

లేకపోవుటచే ఆయన ఆంగ్ల రచనలలో సుశిక్షితులై నవారికి కొన్నిలోపముళలు 

పొడగట్టును. అయినప్పటికీ రామతీర్చస్వామి రచనలలో రచనావిధానము 

కంటె విషయమునకే ఈదేశమున మనము (ప్రాధాన్యమి తుము. మనలో 

చాలమందికి రచనలోని విషయమే ముఖ్యము. 

లక్నోలోని స్వామి రామతీర్హ (పచురణసంఘమువారు రి సంపుటములలో 

(ప్రకటించిన రామతీర్జువి సమ్మగరచనలను (గంథమునకు పీకిక (వాయుచు 

క్రీ॥ శే పి. ఎన్. ఆండ్రూస్ ఇట్టి అభిప్రాయమునే వెలిబుచ్చెను. ఆయన 

ఇట్లు (వాసెను “ 
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“ఆయన చాలభాగములు మార్చులుచేపి చాలచోట్ల నంక్షీ ప్రవజచి 

యుండవలపినది. కేవలావేశవశుడై వెంటనే కాగితముపై పెట్టిన వద్య 
ములలోవి ఛందన్పునుకూడ ఆయన సరిదిద్దుకొవియుండవలపినది. 
ఈ విషయమున పాఠకునకు కొంత నష్టము వాటిత్తి నను ఒకవంక కొంత 

లాభముకూడ జరిగినది. నిర్జోషతయందు నిర్మాజసౌస్టవమునందు 
వచ్చినలోపమును రచనలలోని నిత్య నూత్నతయు ఉద్దండత యు 
పూరించుచున్న వి.” 

విజమునకు ఆండ్రూస్ రామతీర్థుని వేదాంతభావగర్భిత మగు కవితాత త్త్వ 
మునకే ఎక్కువ విలువ క-బైను. ఆ వద్దతియే రామునిభావనకు నూత్నతను 
మౌలికతను సంపాదించినది. స్వామి గేయములలో ఆయనకు (ప్రకృతి యెడ 
గల పరమానురాగము, తద్దర్శనమున ఆయన పొందిన ఆనందోల్లానములా 
వ్య_క్రమగుచుండును. సాంఘికముగా, జాతీయముగా స్వామి వేదాంతత త్త్వ 
మును క్రై9స్తవసర్వజనపితేచ్చను జోడించిచూపుటలో కనదిటిచిన 
(ప్రజ్ఞను ఆండూస్ మిక్కిలి కొవియాడెను. స్వామి తనకు నహజమయిన, 
ఆనందానురాగమును పద్యములో పరవళ్లు (త్రొక్కిం౦చి, వావిమూలముశ 
ఇతరులలోకూడ తన హాసములకు (ప్రతిధ్వనులు కల్పించుశ క్రినికూడ 
అం[డ్రూస్ స్పష్టముగా గుర్రించెను. 

రామతీర్ణుడు ఆంగ్లభాషలో (వ్రాపిన పద్యములలో కొన్ని ఇచ్చట ఉదహ 
రింపబిడుచున్నవి. (పకృతిసౌందర్యమును వర్తించు తావులలో స్వామి 
యొనంగదలచిన వేదాంతనందేశము తొంగిచూచుచుండును. 

(1) 
నా హృదయ దేవాలయమున (పేమద్యోతి కాంతీపుంజమును వెదజల్లు 

చున్నది: 

కంటకములచే నొప్పించునట్లు తోచుచున్నను (ప్రేమలతాంతములు సౌర 
భమును వెదజిల్లుచున్నవి ! 
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వనంతళోభకు వరపంతానమై 'వ్యేచ్చాజీవులగు వనికిటెక్కంల వరలు 

అనందగితముల నాలపించుచు స్వాగతము పలుకుచున్నవి ! 

ఆనందరూవ నిత్యవసంతము ఉజ్జ్వలళోభలను వెలార్చుచున్నది 1 

శేదారములు, సరోవరములా, శెలాగ్రములు (పభాతారుణకాంతిరంజిత 

ములై మనోహరము లగుచున్నవి. 

తరుశాఖికలనుండి పుష్పగుచ్చములు కేనెసోవలు కురియుచున్నవి 

రమణీయ _ వర్తవిలవితములగు ఇం్యద్రచాసములు మందహాసముతో 

విశాలదిజ్మిండలరేఖను అలంకరించుచున్నవి. 

(11) 
ఈ రచన రామతీర్లుడు కాలిఫోర్నియాలోని శాస్తా స్పిింగ్సు'లో 

ఉండగా, ఒక అర్హర్మాత్రమున వెన్నెలలు ఆయన కుటీరములోనికి చొచ్చు 

కొనివచ్చుచున్నప్పుడు ఆ చెన్నెలపై (వాసినడి 

“ఉన్నత లమునుండి సీపు పరిశీలింశువు. లజ్రావిధూషితయగు ముగ 

వలె నీవు నలుగడల తిలకించి ఎవ్వరు లేకుండుతరి నా ఏకాంత వివాసమును 

వరిశిలించి భవిజనితమగు వంగదున నిగ్గు గ్రొఆకినలాడుచున్నను సాహస 

ములో గవాక్షిమునుండి యింటిలోనికి ప్రవేశించి (క్రమముగా నా శయ్యాతిల 

మునుజేరి (క్రించకువంగి నా ఫాలమును కన్నులను ముద్దాడి నన్ను మేరొ- 

ల్పుదుపు. ఉడజి పలమిగు ఏ స్పర్శా, ఏదియో రహస్యము నువదేశించు సీ 

నిర్మల తేజము, నీ దుధురగిళ్ళా పి
సము, నా స్నిదను వార్మద్రోం సీవు నేను 

కరిని ఒక షణము గడపితిమి. మనము పరస్పరమై క కమగువఅకు భవ 

త్పుధారసమును తనివితీర [గోలుదును. 

(111) 

నాగరకత | 

ఆడమాకయులేని స్వష్నమా। ఓ వాగరకతా! నీవు బాహ్యాములగు 

నామరూవములకు విలువనిచ్చుచు ఆడంబఐరమను మూర్ర్చతాధూళివి 'రీపుదువు. 

అజ్జానాంధకారమునదిడి సవేమియ (గ్రపాంవలేవు. అల్ప్బాల్పకార్యములు 
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సాధించుటకు అష్టకష్టములు వడుదువు. మమకారమును పెంచుకొనుటకు 

ఆఅత్మనాశనమునకైన వెనుదీయవు. [వజలమెవ్వుకొజకు వవ్మితమగు 

ఆత్మను అవవ్శిిత్ర మొన ర్తువు. 

క్రొ తృక్రొ త్తరుచులకు (గుడ్డిగా దాస్యముచేయుచు, మహావంచకుల అలి 
రుచులకు తలయొగ్గి మెలగుదువు ఇతరుల కృ(త్రిమ్య(ప్రవ ర్తనను, వద్ద 

తులను సీ వనుకరింతువు. 'మనకు దీనివలన ఎమైన లాభించునా ?' అను 

(వశ్నయే సీ కడుగడుగునకు తోచుచుండును. “వజ లేమనుకొందురు ?' 
అని అనుక్షణము భయపడుచుందువు - విరికివందవు _ దిలములేని గడ్డి 

పోచవు = అనుక్షణ భయపీడికవు _ మహామారి (ఆంటువ్యాధి)వలె దేశము 

లందు వ్యాపించి (ప్రజలను ఉన్మత్తులుగా చేయుచున్నావు. వ్యర్థ ములు, 

వినాశకరములునగు నీసోకడలనువదలి తెలివిగలిగియుండుము - తెలివి 

గలిగియుండుము. 

(iv) 
పొఖ్యర హస్యము ఫ్ ఆ 

ఉల్లాసము తొణకిసలాదెడీ ఓ ; విహంగమా 

ఇటురమ్ము । ఇటురమ్ము ! నాకొక కథ చెప్పుము. 

రేవటిమాటయే తలపునకురాకుండ ఎల్హవ్పుడు నీవు సుఖనంతోషములతో 

ఎట్లుండగ లుగుచున్నావు ? 

ఆ విహంగము కలస్వనమున రహస్యముగా ఇటన్నది : 

“కారణము విస్పష్టము. నీకు తెలియునుకదా ! 

సూర్యకాంతి, నవనవలాడు పచ్చనిచెట్లు, మలయమారుతము _ వేయేల, 
నర్వ(పకృతి - నాకు పరమ్మృపియము. 

నా చుట్టును ప్రకృతి నవ్వుచు శేరింతలాడుచుండగా నేను దిగులుగా దీన 

ముగా ఏల ఉండవలెను? 

నాకు కావలనిన దెల్ల నంతోషముతో సమకూర్చుటకు (పకృతి ఎల్ల వుడు 

నిద్దముగా ఉండును. ప్రకృతికిని నాకును అభేదము. 
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ఆందులకే నేను ఉల్లానమాతో పాడుదును. సుఖముగా నావని నేను చేని. 

కొందును. 

(వకృతి నాకు నిత్యము పశంవదమై యుండుమ. 

(17) 

[వ్రియువి (ప్రతీవింబము : 

వా(పఏియుని వతివింబమును నే నెట్లు పొాందగలను ? 

ఆతవి రూపసామ్యముగల వస్తువు అనలు ఊహకు అందునా? 

ఆకని ఛాయాచిత్రమును తీయుట సంభవమా ? 

ఆరని చిత్రమును ఎ చితకారుడు (వాయగలడు ? 

ఆతడు రంగులలో, రేఖలలో గోచరించునా ? 

ఛ్రాయాగాహి యంత్రము కరగిపోయెను. 

ఆతని కేజఃపుంజిము అనంతము 1 అనంతము. 

నా(పియువి (పతిదింబము నే నెట్లు పొంద గలను ? 

అతని చ్మితమును తీయుటకు నా హృదయమను ఛాయా గాహియ రక మును 

తెచ్చితిని. 

కన్నులను అనువుగా అఆమర్శితిని, 

మనన్నును ఏకా(గ్రముచేని (వసరింపజేనితిని. 

కాని ఈ వరికరములన్నియు కరగిపోయినవి. 

ఆతని తేజఃపుంజిసు ఆనంతము । ఆనఠిత ము. 

నా ప్రియుని (వతిబింబము నే నెట్లు పొందగలను 

ఆతని (ప్రతిబిందిమును పొందగ
లుగుట అసంభవము. 

కావున అతనినే పొందుదును. 

సూర్యుడు ఆతని ఛాయాచిత్రము, మానవుడు ఆతని [వతిరూపము, 

ఆతడు _ తారకలలో మిణుకుమిణుకుమనుచుండును. 

సురథికసుమములలో శచిన్మితము లొలుకుచుండును. 

వరభృత ములలో పాటలు పాడుచుండును. 
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మహావాయువు లాతని ఉచ్చాానవిళ్శ్వానములు, 

ఘనాఘనాంబువు లాతని ఆనందాశువులు. 

శీకలయామిను లాతని శయన వేళలు. 

గలగలసాగెడి వలయేజు లారని పరుగులు. 

ఇంద్రధనున్సు లాతని తూగుటుయ్యెలలు. 

(౪1) 

విశ్వానము : 

కులమతములతో నా కేమిపని? 

కార్యాచరణము---- 

నేను కోరునది._ 

కార్యాచరణము _ 

తెగ లందుకు ? 

వర్గము లెందుకు ? 

మనకు వలనినది 

మానవుడు | 

మానవుడు. 

పేమకు, నుఖదుఃఖములకు 

వారమలగు మాననులిందున 

ఎవడధికుడు ? ఎవడల్పుడు ? 

కొండలు లోయలు 

ఆకసమంబుదధి 

అందలఠీవీ... 

మానవు లందలీివీ___ 

కిరీట మెందుకు ? 

తురాయి ఎందుకు? 
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విశాలహృదయము 

జీవిత శిఖరములను చేరుట కె 
కావలయును ఖునయత్నము 

వెలయవలయు విశ్వాసము 
అమరవలయు ఆకాంత్షయు. 

ఈశ్వరు డొత్కాడు 

మానవులందఆజు ఒక 'ఓదాతి 

ఈ సత్యము నెటీగించెడు 
మధ వలయు కనులు వలయు. 

(vu) 

ఆంభోధులు ఘూరిలును 
CT 

కూలంకష లుప్పొంగుగను 

నాళో_నాలో_నాలో 

కుసుమహాసములు విరియును 

మలయమారుతము పీచును 

నాలో._నాలో_నాలో- 

ఉప్పెవ డోలికలూ గెను 

యుదజ్వాలలు రేగెను 
అ 

నాళొ_నాలో_నాలో 

పర్వత విజృంభణమున్నది 

[పకృతి వికాసంబున్నది 

నాలో_నాలో-నాలో 

తోకచుక్క లెగురుచుండె 
ఉల్క లెల సుడరీయుచుండె 

ళా 

చలిగాలులు నిటూర్చును 
అ 



స్వామి ఠతామతీర 
థి 

ఉఅుములు గర్జించును 

నాలో.నాలో _.నాలో 

శతువు జగడంబాడును 

మిత్రుడు అఆశయమొందును 

కన్నతల్లి నిదురించును 

చిన్నపావ రోదించును 

నాలో, నాలో, నాలో, 



12. మతభావన 

రామతీర్ణస్వామి తనజీవితమున (క్రియాత్మకములగు శర త్తులు వేదాంతమున 
నమ్యగవగాహనము సాధించుటకు, తాను (గహించినది ఇతరులకు బోధిం 

చుటకు వెచ్చించెను. ఆయన నూతనమతమునుగాని మతశాఖనుగాని నెల 

కొల్పలేదు. ఆయన టోధనలన్నియు ప్రాచీనభారతీయ విజ్ఞానరాశియగు వేద 
ముల సారమైన ఉవనివత్తులవ సంబంధించినవే. నిరంతరాధ్యయన మనన 

ములతో ఆవిజ్ఞానమును తాను ఆత్మీయమునుచేసికొని, దానివి సులభ 

(గాహ్యముగా (పజలకు అందించుటయే ఆయనలోని (వత్యేకత. ఆయనలో 

వెలుగొందిన ఆ విజ్ఞానజ్యోతి దగద్ధగాయమానముగా పెక్కేండ్లు వెలిగినది. 

పిమ్మట ఆయనశరీరము తజుచు రోగ్నగ స్తమగుటచే తదనుగుణముగా 

మనస్సుకూడ బడలిపోయినది. ఆయన జలగండమునకు ఎరకాకున్నచో, 
ఆయన దేహారోగ్యము చికిత్సాదులచే కాపాడబడినచో, స్వామి తన కార్య 

కలాపమున౦తను సంపూర్ణముగా నిర్వహిం చియుం డెడివాడనియు, ఆయన 

కీ రి వేయిమడుంగులు ఎక్కువ వ్యాపించియుండెడిదనియు అనుటకు 
సందేహము లేదు. ఈ "అయితే" 'గియశే”లు చర్మితలో కరగిపోయినవి. 

స్వామి తన అల్పకాలికజీవితమునందు (పకాశింపజేపిన వెలుగును వ్యాప్తి 

చేయుటయే మన విధి, 

రామతీర్లుడు తన నందేశములకంఅ భిన్నమైనవాడు కాదు. కావున 

ఆయన జీవితచరిత్ర గంథమును ముగించుటకుముందు, మత విషయమున, 

విశేషించి, వేదాంతమునుగూర్చి, ఆయన అలిప్రాయములను [కోడీకరించుట 
సమంజసము. ఈ దిగువ (వ్రాయబోవు కొన్ని ముఖ్యాంశములు, ఆయన ఉవ 

న్యాసములనుండి (గహింవబడి, ఎడనెడ స్వామివాక్యములతోనే పొందు 
వజుపదిడిన వి. 
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మతనిర్వచనము : మూలహేకువునకు మానవుని గొనిపోవనది మతము. 

కాని మానవుని మనస్సు లేక బుద్ది తనకు మూలాధారమగు ఆ ఆవిజ్జేయ 
మునుగూర్చి తెలిసికొనజాలదు. వేవాంతభిన్నమగు మతము మనోబుద్దులను 
హరింపజేయగల మాంతతికళ క్రి గలది. మహమ్మదీయుడు (ప్రార్దన చేయు. 

నప్పుడు తాను చేరదలచుకొన్నది ఎచ్చటనో ఊర్ట్వముగా, దూరముగా ఉన్న 
దమభావమును సూచించుచున్నట్లు చేతులు వై కెత్తును. హిందువుడు, తన 

చిత్తము లయమయిపోవు ఆ మహాపదార్థము ఆగోచరము అని సూచించు 
చున్నట్లు ధ్యానసితిలో కన్నులు మూసికొనును. కావున ఆవిజ్లేయమును 

దర్శించుట మతము. ఆ ఆవిజేయమునందు మనళ్ళరీరములు, దేశకాల 

ములు, తదంతఃపాతులగు విషయములు _ ఈ (ప్రపంచము, తదితరములు _ 
సర్వమును &ొశితములై పోవును. అది వాక్కులకందని సతి, ఈ గమ్య 

మును చేరుటికై న శా సప్రీయయత్నములే మతముల స్వరూపము. 
నిగూఢమగు అట్టి గమ్యమును లత్వ్యీకరించుట కావశ్యకత ఏమియని 

విచారించుటకుముందు మానవుని ఆకర్షించిన ముఖ్యాశ యోద్రేశములనుగూర్చి 
వరిశీలింపవలయును. మొదట బాహ్యసాహాయ్యమునపొందిన జ్ఞానము 

ఉన్నది. కాని నిజమగు విద్య, బాహ్యసాహాయ్యములవలన గాక, నర్వజ్లాన 

మూలమై ఆంతరముననున్న అభఖండత్వమును మానవుడు చేరుటతో మొద 

లగుచున్నది. యుద్ధరంగములలో అద్వితీయ శౌర్యపరాక్రమములను (పద 

ర్మించు యోధులు అపరిమితమగు అధికారోన్మాదము కలవారు. వారికి తమ 

శరీరము, ఈ(ప్రపంచముతప్ప వేరేమియు గోచరింపదు. తమ “దివ్య 

లోకము లోకములో మునిగిపోయినవారు తమకుతామే అన్నట్లు (ప్రవ_ర్టిం 

తురు, తెరవెనుకనున్న ఆ ఆధికారమున లీనమైపోవు ఆ ధై ర్యశాలిత్వము 

కూడ ఒక మతమే. 
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ఇక ళ శ్ర ఉన్నది. కొందజు ఉ త్తమజీవులు తమ నర్వన్వమును దివ్య 

(వణయముకొజకు త్యాగముచేయుదురు. మానసిక భో వేరు; ఆనంద పార 
వళ్యముతోచేయు (ప్రార్థన వేరు. ఆట్టివారు స్వార్థ బాధవిము క్రులే. ప్రేయసీ 
(పియభావస్ఫురణాబంధుర మగునదియే ఉన్నత పణయము. ఇల్లీ యర మున 

(పేవకూడ మతమే యగుచున్నది. 
పారవళ్యు చున సౌఖ్యము. మనశ్ళరీరములకు, (పపంచమునకు బాహ్య 

మగుదానినుండి పొందిన యీ ఆనందమువలన మనము తాత్కాలికముగా 

నైనను ద్వంద్వాతీతప్పితి పడయుదుము. ఈ పరిశీలనవలన, జీవితమున 

ఉదా త్తములు, వాంఛనీయములునగు ఫలితములన్నియు మనస్సు, దఐహిః 

(వ్రపంచము-అవిజ్టేయమగు పరత త్త్వమునందు లీనమయినప్పుడే పిద్దించు 

నని నిరూపింపబడినది. ఇం|దియసౌఖ్యములుకూడ మక మే కావచ్చును కాని 

అవి రాజసభలో నికి ముజీకికాలువ తూములనుండి (పవేశించుట వంటివి. 

వేదాంతము-మతము : అవాడ్మాననగోచరమగు దానిలోనికి తొంగిచూచు. 

టకు వేదాంత, విజ్ఞాన కా ఫ్రములు చేనినయత్నములన్నియు విషృలము 

లై నవి. దేశకాలములు, కార్యకారణసంబంధము, తత్పరిశోధనయత్నములను 

నిరోధించుచున్నది. త త్త్వ్వశాస్రములన్నియు మూఢవిక్వాసముద్రితములు. 

ఒకళాప్రము మజియొకళశాఫప్రమును ఖండించును. ఫలితముగా ఈ (ప్రకృతి 

రహన్యము ఆనిర్ఫేద్య మైనది. మానవుని మ ప్తిష్కమునకు జగ త్తుయొక్క 

లోతుపాతులు అంతుపట్టుట లేదు. 

అయినచో ఈ పరతత్రా 3 న్వేషణమంతయు వృథాయాన మేనా? మన 

శ క్రియు క్తులనన్నిటిని తుపాకిమందులు తమారుచేయుటకు, రై లుదిండ్లు 

నడుపుకొనుటకుమా(త మే వినియోగించుకొనవలెనా ? ఈవిధముగా నిరాశ 

చెందవలదని ఉవనివత్తులు మనకు టోధించుచున్నవి. మనము ఈ (పశ్నలకు 

సమాధానము లరయవలసిఉన్నది : ఈ జగత్తు పుట్టుక ఎప్పుడు? నేను 

R—9 
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ఎందులకు ? ఈ భూమ్యాకాశముల భావమేమి? నిజమునకు ఈ (పశ్నల 

లోనే వానిరహన్యము ఇమిడియున్నది. రాబందు తా నెగురుచున్న వాతా 

వరణపరిథి దాటి ఎట్లు పోరేదో అ'పే 'రెండుభావములు తమతమ పరిమిత 

పరిథులనుదాటి పోలేవు. ఒకా నొక విశిష్టపరిజ్ఞానముతో మనము గమ్య 

మును చేరగలిగినచో ఇక అచ్చట (ప్రక్నయు లేదు నమాధానమును లేదు. 

ఇం(ద్రియనుఖాదికమునుండి విడివడి వేదాంతము ఆ గమ్యమును లక్ష్యముగా 

గొని సాగును. ఆమహాదర్శనము పడసినవాడు (బహ్మమే యగును. 
ఆ దర్శనమును ఒక్క కణమా(త్రము లభించినను చాలును. ఇక ఆతనికి 

భయాందోళన లనునవియే ఉండవు. 

భగవంతుడు-మానవునిబాధలు : హిందువులు (పతివ్య క్రియ భగ 

వంతుడనియే విశ్వపింతురు. అట్ల యినచో మానవులు ఏల బాధలు పడు 

చున్నారు ? అనునది (ప్రశ్న. వారు బాధలుపడుట బాధలనుండి తప్పించు 

కొనుమార్గము తెలియకకాదు. నివారణోపాయము భృదపజుపబడియున్న 
పేటికను ఎట్లు తెరువవలెనో తెలియకపోవుటయే హేతువు. అనగా వారు 
తమ ఆత్మస్వరూపమును తెలిసికొనలేకున్నారన్న మాట. మన ఆత్మ స్వరూప 

మును మనకుమనమే బోధించుకొనుటకు చేయుయత్న మే మతము. మనలో 
నున్న ఆ “అమాల్యాభరణమునకు మనమే చేతులార ఒకతెరను ఆడ్డము 
చేసి జేవితమును దుఃఖథభాజనము చేపికొనుచున్నాము. 

మన కన్నుల కప్పుకొన్నతెరలను తొలగించుటకు చేయు యత్నములే 
వివిధమత సంప్రదాయములు. కొన్ని నంపదాయములలో ఈ తెర పలుచగా 
ఉండును. అన్నిమతములలోను ఆధ్యాత్మిక వే త్తలున్నారు. వారివలన తాత్కా_ 

లికముగా ఈ తెరలు తొలగింపదిడి సత్యదర్శనమగుచుండును. తక్కిన మత 

ములకం బె వేదాంతమునందున్న మెజుగు ఎమనగా అది. ఈ ఆవిద్యాయవ 

నిక (మాయను సాధ్యమయినంత పలుచగాచేపి జ్ఞానికి బిహ్మానందస్టితి కలి 
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గించును. భగవంతునిలో నై క్యముకాగలస్టితి పొందిన మహానుభావులందరు,. 

ఏ మతమువారయినను, (దిహ్మా నుభవస్టితియందు ఆ తెరలను తొలగించి 

యుంచుదురు. వేదాంతికూడ అట్టిపితియందు ఆ యవవికను తొలగించుటయే 

కాక తదితరావస్థలయందు వై తము (బహ్మానుభూతి పొందుచునే ఉండును. 

మత తయము : భిన్నభిన్నమతములను మూడు (ప్రధానభాగములగా 

పేర్కొనవచ్చును. మొదటిదావియందు తెజ దట్టమైనది. ఇందు భక్తుడు 
“నేను భగవంతుని వాడను" అనును. అతడు భగవంతుడు తనకు దూర. 

ముగా, ఆగోచరుడై యున్నాడని భావించును. భగవంతుని (ప్రథమపురు 

షలో పేర్కొనుచుండును. ఈస్టితియే మతమునకు ఆరంభదళ. ఆతనికి 

(పపంచమంతయు భగవంతునిది. ఇది ఆతనికి సంపూర్ణముగా ఎలుకపడి 

నచో ఆదియు మేలే _ ఏమనగా ఈ భావనవలనకూడ ఆతనికి పరమా 

నరీదము లభ్యమగును. కాని ఒకమతముగా చూచినచో ఇది ప్రారంభదశ 

యనియే చెప్పవలెను. ఇక, రెండవదశలో భక్తుడు “నేమ నీవాడనే; నాకు 

ఆనుక్షణము నీవే కావలయును” అని భగవంతుని వేడుచుండును. మొదటి 

దశ మధురము; ఈ దశ మధురతరము. ఇచట భగవంతుడు మనకు ముఖా 

ముఖిగా ఉండును. అయినను భక్ష్తునకు ఈదశలో అవిచ్చిన్నభ క్రివిశ్వాస 

ములు కొజవడుటకు అవకాశము లేకపోలేదు. ఇక మూడవదశలో భక్తుడు 

భగవంతుని "నేనే సీవు అని భావించును. ఈ చరమావస్థయందు ఇరు 

వురును, (ప్రేయసీ [పియులవలె, అవ్యాజానురాగమున ఒక్క రే అగుదురు. 

ఇదే అనుభూత వేదాంతము. శలభము దీపమునుచేర్చి శరీర మాహుతి 

చేపి వెలుగును. ఇది సర్వోత్కష్టమగు భక్తి. విజ్ఞానమునకు తుదిమెట్టు 

వేదాంత మే. ఈ త త్త ఏమునెటిగిన కొందరు తా మా తెరను తొలగించుకొని 

బ్రహ్మానంద మనుభవించుటయేకాక తామే (బ్రహ్మమనుభావమును పొందు 

దురు. వీరినే శీవన్యుత్త లందురు. ఇట్టి వివేకముచేతనే మతమునకు ధాళ 
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ధళ్యముకలుగుటయు, ఆ తెర పలుచనగుటయు జరిగి యా (బహ్మభావనచే 

మాయా యవనిక తొలగిపోవును. 

సర్వము భగవన్మయము : వేదాంతము "వీ ఆనందమును నీవే సాధించు 

కొనవలెను" అవి చెప్పును. ఇందులో (ప్రాపంచికవాంఛల కేమి [పమేయ 

మున్నది? నత్యమును దర్శించి విముక్తుడవు కమ్ము. వేదాంతము టోధించు 
అనుభవము అంత సులభమైనదికాదు. ఏమనగా జనబాహుళ్యము (ముఖ్య 

ముగా పాళ్చాత్యులు తాము భగవంతువిగా పరివరనము పొందవలెను 

కాబోలు అనుకొవి, తమయందు దై వత్వము నృష్టించుకొనవలెను కాబోలు 

అనుకొనుచుందురు. కాని వేదాంతము “*నీవే భగవంకుడవు. భగవంతుని 

కంటె వేరేమియులేదు* అనును. దైవత్వమును సాధింవనక్కరలేదు. 
ఉన్నదానిని గుర్తించి, తెలిసికొని అనుభవించుటయే. దానివి నీ అనుభవము 
లోనికి తెచ్చుకొనుట. అంతే. ఒకడు ఒక నిధిని ఎప్పుడో భూమిలో దాచి 
దానిసంగతి మరచిపోయెను. రెండవవావిదగ్గర అసలు నిధి లేనేలేదు. 
మొదటివాడు జ్ఞ ప్తికితెచ్చుకొని విధిని (త్రవ్వి తెచ్చుకొనును. రెండవవానికి 
ఏమియు లేదు. విధి అచ్చటనే ఉన్నది. దావిని తీసికొని సుఖపడుము. ఆత్మ 
సహజముగా అపవిత్రము, పాపపంకిలము కానేకాదు. ఆత్మ ఉక మానవుని 
పాపమువలన పతనమెపోలేదు. ఆది మరియొక మానవుని పుణ్యమువలన 

ఉద్దరింపబిడుననుటయు లేదు. 

నల్ల మద్దిదిల్ల ను ఎంత తోమినను తెలుపురాదు. కొని దుమ్ము పేరుకొని 

యున్న అద్దమును శుభ్రముగాకడిగి తుడిచినచో తళతళలాడును. అద్దము 
నకు తళతళ మనము సృష్టించినది కాదు. ఆంతకుముందున్నదానినే మనము 
దియలుపబచితిమి. నల్ల బల్ల విషయమున అట్లుకాదు. మానవునకు నహజమై 

గాఢముగానుండు మోకకాంకయే తాత్కాలిక ధూసరత్వముపొందిన ఆత్మ 

యొక్క- పొవి[త్యమునకు గుజుతు, మానవుని యధార్డ ప్రకృతి భగవంతుడు. 
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అట్లుకావిచో లోకమున (ప్రవక్తలు, మహర్షులు ఆవతరించుటయే జరగదు, 
కావుననే రామతీర్దస్వామి “భయపడకుము. పై కిరమ్ము. నీ నర్వళ క్తులను 
నమీకరించి ధైర్యముతో ముందుకువచ్చి నీ జన్మహక్కును స్వారీన 
పబుచుకొనుము' అని బోధించెను. 

సీ యధార్ధన్వరూపము - నీ ఆత్మ = స్వచ్చమైన సృటికమువంటిది; 

దేదీవ్యమానమగు వ(జమువంటిది. దానిని వీవు నల్ల వివస్తువుముందు ఉంచి 

తీవా, నల్లగా కనబడును. ఎల్జినివ స్తువుముందుంచితివా, ఎట్టగా కాన 

వచ్చును. నిజమునకు సృటికమునకు రంగులేదు. అది వర్హాతీతము. అ్లే 

నీ ఆత్మ. నీ యధార్లస్వరూపము = నర్వవరాతీతము = స్వయంభువము = 
“నేను” __ © (3 

పాపముల స్వరూపము :-ముఖ స్తుతి ఘోరపాపము కాదు. ఆది సార్వ 

జనీనము . పిపీలికాది (బహ్మవర్యంతము స్తుతికి వశమగుట ఏల? (ప్రతి 

వ్య క్రి ఏల స్తుతికి బానిసయగుచున్నాడు? తాను ఇతరులచే శ్లాఘింపబడ 
వలెనని, గొప్పవాడుగా భావింపబడవలెనని యేల కోరుచున్నాడు ? కుక్కలు 

గుజ్జిములుకూడ లాలన కోరును. వేటకుక్క మూడు అంగలలోపోయి 

జంతువును పట్టుకొనజూచును, ఆ యత్నము విఫలమైనచో అది దిగాలుపడి 

చదికిలబడును. అప్పుడు వేటకాడు దానిని కొరడాతో ఒక్కటి చఅచును. 
ఆ దెబ్బతో ఆది మరల బలము పుంజుకొని పరువెత్తును. దేవతలుకూడ 

స్తుత్మిపియులు. (ప్రతివ్య క్రికిని స్తోత్ర పయత్నము ఉండును కాని నిజముగా 

భ కులసోత్రములకు అర్జు లగువా రెంతమందియుందురు ? దీనినే వేదాంత 

మిట్లు విశదపయిచుచున్నది : (పతివ్య క్రియందు ఆత్మ ఉన్నది. అది మహత్తు 

లన్నిటికంచ మహత్తు. ఎవరైన మనలనుమెచ్చి, సోత్రముచేసినచో 
మనము సంతోషింతుము. ఎందులకు ? మన ఆత్మ ఆ స్తుతికి ఆర్ష మైనది 
కనుక - ఇట్ల నుటచే రామతీర్థుడు స్తుతిని సమర్హించుచున్నాడవి కాదు. 
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'ఏ స్తుతియెనను ఆత్మ నుదేశించియే ఉండవలెను. గాని శరీరపరము కారాదు. 
ఆత్మనుమరచి శరీరమునే సోత్రముచేయట మనము చేయుచున్న పొర 
పాటు, 

అహంకారము :-ఈ ఆహంకారదోషము (ప్రపంచమున (ప్రతివ్య క్రియందు 

ఉన్నది. శరీరము గర్వపడుటకు కాని ఆధిక్యమును భావించుటకుగాని అర్హ 

మైనదికాదని తెలిసియ ఎవ్వడును ఆహంకారమునుండి తప్పించుకొనలే 

కున్నాడు. ఈ వై పరీత్యము మనయందే ఉన్నది. నర్వోత్కృష్టమగు ఆత్మ 

మనలో ఉన్నది. ఆత్మను తెలిపికొవినచో మనము పొగడ్తలకు వశమగుట 

ఉండదు. ఆత్మ వేత్త తవలననే హృదయమునకు విముక్తి. మనము భగ 
వంతుని తెలిపికొన్నచో, శరీరమునకుచెందిన పొగ డ్తలవలన ఆత్మను కించ 
పజుచుకొనుచున్నామని తెలియును. కావున ఇట్టి శరీరాహంకారమున కతీతు 
లమె యుండవలయును. మనకు భూమి తిరుగుచున్నదనియు సూర్యుడు 

సిరముగా ఉన్నాడనియు తెలియునుకదా. కాని (భమవలన, భూమి చలన 

మును సూర్యువికి, సూర్యునిప్టిరత్వము భూమికి ఆరోపించుచున్నాము. 
ఇట్టి భాంతియే శరీరాహంకారగర్వములు కలవారియందును ఉన్నది. నిజ 
మెన వెలుగు - మహామహిమాన్విత మైనది _ ఆత్మ ఒకవంక సూర్యువివలె 

ఉండగా, రెండవవై పున భూమివలె శరీరమున్నది. ఇది నిత్యపరిణామశీలమె 
ఎట్టి ప్రశంసకు అర్హతలేవిదై యున్నది. కాని మనము ఆత్మకుగల మహి 
మను శరీరమునకు శరీరముయొక్క_ వ్యర్ణత్వమును ఆత్మకు ఆరోపించి 
పొరపడుచున్నాము. శరీరమున కాధిక్యమును కల్పింపగోరుటయే ఈ 
(భాంతికి మూలకారణము. ,ఈ ఆవివేకమును తొలగించుకొన్నచో గర్వా 
హంకారములు రూపుమాపిపోవును. 

అత్యాశ (తృష్ణ):-ఆఅత్యాక ఫ్రీ పురుషలయందు జంతువులయందు సైతము 
ఉన్నది. (ప్రతివానికి, తన చుట్టుపట్ల నున్న నర్వవస్తువులు తనకే కావలయు 
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నన్న వాంఛయుండును, ఎంతపొందినను ఇంకను కావలయును, ఇంకను 

కావలయును అనుటయేకాని ఈ అత్యాశాగ్ని చల్లారుటయన్నది లేదు. 

రాజునకున్న దురాశ రాజోచితముగా ఉండును. పేదవాని దురాశ పేద 

వానికి తగినట్లుగానే ఉండును. ఇది సర్వసాధారణమయిన దోషము _ (ప్రతి 

(పవ క్రయ మనము దురాశాపరులము కారాదని హెచ్చరించుచునేయుండును. 

వారిటోధనలు ఒకవంక వినుచునే ఉందుము, ఒకవంక ఈ దురాశాపీడితుల 

మగుచునేయుందుము. ఆత్యాశయొక్క సార్వజనీనత నుగూర్చి వేదాంతము 

వివరించును : (పతివ్య క్రికి ఆత్మదలమున్నది. ఆ దిలమును క్షయము 

కానీయక నరియగుమార్గమున  వినియోగీంచుకొనవలెను. ఆత్మ మహిమ 

నెలుంగక నీ వా మహిమను శరీరమున కంటగట్టుచున్నావు. అందుచే నీవు 

దురాశకు ఎర అగుచున్నావు. ఈ (భ్రాంతిని తొలగించుకొన్నచో నీచే భగ 

వంతుడవు. ఈ (భ్రాంతి తొలగి ఆత్మ (ప్రకాశించుచున్నచో శారీరక విషయాను 

వమును వాంఛించుటయన్నడి జరుగనే జరుగదు. 

అనురాగము _ చింత : అనురాగముకలవ్య క్రి తన పరిసరములయందు 

ఏ మార్పును భరింపలేడు. ఆ పృులమరణమునకు మనము దుఃఖించుటకు 

ఆ వ్య క్తి శాశ్వతముగా మనయొద్దనే ఉండవలెనన్న కోరికయేకదా హేతువు! 

కాని ఈ జగత్తులో సర్వము అశాశ్వత మైనదే. మనలో సుస్టిరమె, మార్చు 

చెందని ఒకపదార్హ మున్నదనియు, అదే ఆక్మఅనియు కాస అజ్ఞానవళమున 

అరకు శరీరమున కాపాదించుకొనుచున్నామని “వేదాంతము 

"ఘోషించుచున్నది. ఇట్టి అజ్ఞానమును రూపుమాపినపుడే మనము ఈ (పాపం 

చికబంధముల కతీతులమైయుండగలము. శాశ్వతముగా కాకపోయినను 

తాను సాధ్యమగునంత దీర్త కాలము జీవింపవలెనని (పతివ్య క్రియు కోరు 

కొనును. మృత్యువు తప్పదని తెలిసియు, దానిపేరు విన్నంతనే వణకిపోవు 

టుము. దీనివి వేదాంత మిట్లు వివరించును:. మనలో శాశ్వతమై; మార్పు 



134 స్వామి రామతీర్థ 

పొందని ఆత్మ ఉన్నది. మానవునిలో నాశములేవి ఆత్మయొక్క ఉవికియే 

మరణములేదను భావమును కలిగించుచున్నది. మార్పుపొందు శరీరము ఆత్మ 

కాదు. ఆత్మలక్షణమును శరీరమునకు ఆరోపించు ఈ పొరపాటును మనము 

పరిహరింపవలెను. 

విమోచనము లేక ము క్తి :-ప్రవంచమున పశుపక్ష్యాదులు, మానవులు - 
స్వేచ్చను కోరుట చూచుచున్నాము, జాతులు తమ స్వాతంత్యమునకై 

యుద్దములు వె తము చేయుచున్నవి. మనము న్వతం(తులముకానిచో స్వేచ్చ 

కొకు తహతహలాడుదుము. మనము వాంఛలకు ఆవేశములకు తలుచు 
బానిసలమగుదుందుము. మతముల లక్ష్యముకూడ (హిందువులలో మోక్షము) 
విమోచనమే. దేశకాలకారణములను గోడలుగల కారాగారమున మనము 
దింధింపబడితిమని వేదాంతము చెప్పును. ఇట్లు దింధింపదిడి, యధార్థమగు 

స్వాతంత్యమును కోల్పోయి, విమోచనముకొఅకు కొట్టుమిట్లాడుచున్నాము. 
దీనికి కారణము మనలోనే ఉన్నది, అవరిమితము నిరవధికమునగు ఆత్మ 
'ప్వేచ్చనే మనము కోరునది. కావి అజ్ఞానవశమున స్టూలళరీర స్వేచ్చయే 
మనదు కోరుచున్నాము. 

ఆత్మను మనళ్ళ్శరీరములకు జతచేపి దోషియగు మావవు డాచరించు 
పాపములన్నిటికి మూలకారణము అజ్ఞానము. ఇట్టి అజ్ఞానమును నిర్మూ 
లించినచో సర్వపాపములను పరిహరింపవచ్చును. దోషములకు పురికొల్చు 
శ కిని మనము నిర్మూలింసలేకపోవచ్చును కావి వేదాంతశాస్ర్రము నాశ 
యించినచో అట్టిళ క్తిని ఆత్మ తేజస్సుగా రూపొందించుకొనవచ్చును. అత్మ 
శరీరముల భిన్నత్వమున్నుగహించి, గందరగోళపడక, మనలుకొన్నచో 
సర్వము చక్క-బిడును. వాస్తవవిషయములను తారుమారుచేయక _ అనగా 
ఆక్మకు న్యూనత, శరీరమునకు ఆధిక్యము చెప్పి స్వర్గమును నరకముగా 



మతభావన 197 

భావింపక _ మసలుకొనవలపియున్నది _ మనకు _ విర్దుష్షమగు దర్శనము 
కలిగినచో మనమే _దైవమగుదుము. 

మతములోని మూడుతెజగులు :-ప్రతిమతమునందు త త్త్వళాఫ్రము, 
పురాణము, ఆచారకాండ ఉన్నవి, వివేకులైన విద్వాంసులకు తత్త్వ 
శాస్త్రము. ఆవేశపరులకు పురాణములు. జనసామాన్యమునకు ఆచారకాండ = 

నిర్చేశంవదిడినవి. _వేదాంతకర్మకాండకు, ధరించువస్త్రముల రంగునకు 
సందింధమున్నది. ఇచ్చటి ఎజుపురంగునకు క్రై స్తవులసిలువకు ఒకే అర్ధము. 
39 న్తవులకు పిలువ, (కీస్తు శూలారోపణమునకు, ఆయనకు వారియందలి 
(సేమానురాగములకు చిహ్నము. (క్రీస్తు ఎట్లు బాధపొందెనో అప్లే క్రై స్తవు 
లందరు త మ దేహేంద్రియసుఖములను, స్వార్థమును, అహంకారమును 

త్యాగ మొనర్పవలెనని దానిభావము. 

భారత దేశములో పసుపుపచ్చరంగు మృతులకు చిహ్నము, కావున 

పనుపుపచ్చని వస్త్రములను ధరించినవాడు, తాను తుచ్చదేహమును త్యజించి 

తదతీతుడై నాడను అర్హమును సూచించును. అట్టి దుస్తులను ధరించిన బౌద్దుడు 

సర్వసుఖవాంఛల మనోవికారముల విషయమున తాను మృతతుల్యుడనని _ 

అనగా జయించినాడనని సూచించును. వేదాంతులవస్ర్రములు ఆగ్నిరంగులో 

నుండును. అనగా అతడు తన భౌతికశరీరమును, (పాపంచిక వాంఛలను 

దగ్గ మొనర్చినాడవి అర్హము. ఇట్లు ఆగ్నియొక్క సంస్కారలక్షణమును 

వేదాంతము టోధించుచున్నది. బైబిలు “దేహమును రక్షించుకొనువాడు 

ఎప్పుడో ఒకప్పుడు దానిని కోల్పోవలపివచ్చును' అవి చెప్పుచున్నది. 

ఉ త్తమజీవితముకొఅకు హీనజీవితమును త్యజింపవలసియే యుండును. 

ప్రాపంచికద్భష్టిమాత్ర మే కల జనులు తమజీవితములను కేక దుఃఖములకు 

గురిచేసి దుర్భరము చేసికొనుచున్నారు. వారు సుఖదుఃఖములనడుమ ఊగు 

చుందురు, వారి భావనలు వారి దంధములగుచున్నవి. 
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హీనమగు అఆజ్ఞానమునుండి తొలగిపొండని వేదాంతము టోధించు 

చున్నది. శరీరమునకు నరకపాయమైన ఈ ఆజ్ఞానమును కాల్చి వేయుదము. 
జ్ఞానాగ్నిన్మిగహించి సర్వమాలిన్యములను దగ్గమొనర్చి నూత్నతేజస్సుతో 
వెలుగొందుము. ఇదియే వేదాంతి ధరించు కాషాయాందరములకు ఆర్బము. 

మాంసభక్షణము .-మతములోని విరర్హకని శే షేధములయొడ రామతీర్లునకు 

'నమ్మకములేదు. ఆర డెట్టి విధినిషేధములను చెప్పలేదు. ఆయన కోరినది 

'యోాంతికమగు మతాచరణము కాదు. ఆంధకారదింధురములగు ఐహికా 

రణ్యములలో తేజోవంతములగు వి వేకోన్నతపథములకు దారులు తీర్చు 

కొనగలిగిన ధీరులు, విచక్షణులునగు మతపరిజ్ఞాతల నే ఆయన కోరుకొనెను 

అమెరికాలో ఒకరు రామతీర్లుని “వేదాంతులు మాంసము తినవచ్చునా ?' 
అని [పల్నించిరి. అందులకు ఆయన “కేవలము జంతువులపట్ల దయాభావ 

ముతో వేదాంతము మాంసభక్షణమును నిషేధింపలేదు. మాంసభక్షణము 

సులభముగా ఏకా(గత కుదురుటకు (పతిబంధకముగా ఉండును. మాంసా 

హోరమును నీవు వదలి పెట్టలేక పోయినచో దానిని విసర్తి ౦పనక్కరలేదు. 

సె వికోద్యోగాదులలో పనిచేయనప్పుడు ఆవశ్యకమగుచో మాంసాహారమును 

ఉపయోగింపుము. ఆట్టిసందర్భములలో వట్టి కాయగూరలతో కడుపు నింపు 
కొన నక్క_ర లేదు. తదితరవృ తులలో నున్న వారు కొంత నరివెట్లుకొన 
వచ్చును. మాంసాహారములేనిచో కొందరు నిలువలేరు. కొందరు బాగుగా నే 
ఉందురు. మాంసాహారముతీపికొని (పపంచమునకు ఎక్కువ సేవ చేయ 

గలిగినచో నీవు దానినే స్వీకరింపుము. మహోన్నతసత్యపథమున సయ 
వించుటకు అది అడ్డంకిగా నీకు తోచినచో తప్పక విసర్జి ౦పుము. జిహ్వా 

తృ ప్తికిమాత్రమే మాంసాహారమును భుజించుటమా(తము తప్పు. మానవ 
జాతికి మేలుచేయు ఏ మహాకార్యాచరణమునకై న పూనుకొని దానికి తగిన 
స్టితిలో శరీరము ఉండవలయునని నీవు తలంచినవో మాంసభక్షణము చేయ 
వచ్చును” అని దిదులు పలికెను. 
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రామతీర్థునిపద్దతి యోగులకు సామాన్యులకుకూడ ఉపకరించునదే. 

మనము కొర్యరంగమునుండి తప్పించుకొని పారిపోవుట కాయన అంగీక 

రింపడు. ఆయన *మనమీ జగన్నాటకమున పాల్గొ నుచున్నామను విషయ 

మును విస్మరింపకుండ, మనపాత్రను చక్కగా నిర్వహింపవలెను. మనము 

ధరించిన భూమికలు మనముకాదు అంతకం ఇ ఉదా త్తులము; ఉన్నతులము= 

నిజమునకు వివాహము వేదాంతికి (ప్రతిబంధకము కాదు _ పైగా అది ఆత్మావ 

టోధమునకు చక్కని అవకాశములను సమకూర్చును' అని తెలిపెను. 

మన మహిమను, ఘనతను మనము గు ర్రించితీరవలెనను నిర్బంధ 

మాయన ఎన్నడును చేయలేదు. పరమాత్మ జీవాత్మలు భిన్నులనుభావ 

మాయనకు నచ్చదు. ఆతివేలముయాన వినయముకూడ బానిసతనమునకు 
దారితీయును. ఏమనగా మన భావన ననుసరించియె ఫలితము నుండును. 

“రానుతీర్దువి, బోధనలకు పాళ్ళాత్యుల నతు పురం మునటగరి భేద 

మిది | రామతీర్లుడు సర్వాతికాయి అగు అకు కావలెననును. వారు 

భిన్నభిన్నవ్య క్తులతో భిన్నభిన్నముగాతోచు శరీరమునకు (ప్రాధాన్యమి త్తురు. 

ఆయన (పేమోపాధికమగు ఏకత్వమునకు దారితీయగా వారు చె రోపాధిక 

మగు వేరుపాటునకు (త్రోవతీయుచున్నారు.” అన్నిమతములును “ప్రేమయే 

భగవంతుడు అని ఘంటాఘోషముగా చెప్పుచున్నవి. కావున (పేమయే 

సర్వ(పపంచమును పరిపాలించును గాక : 



తెలుగులో వెలువడిన పున్తకములు 

భారత దేశము - (పజలు 

అ ఈ ౦66 =) ఆ ల పా 6 nD = .  ®S® 8 ౭6s 3. ఇ  e౭© క 2౭ అ 

భారత దేశ ఖనిజములు 

"పెంపుడు జంతువులు 

సామాన్య వృక్షములు 

నికోబార్ దీవులు 

జనాభా 

ఉద్యాన పుష్పములు 

భారతదేశ ఆర్థిక భూగోళము 

భారత దేశ భౌతిక భూగోళము 

అడవులు - అటవీశాస్త్రము 

పూలచెట్లు 

జాతీయ జీవిత (గంథమాల 

11. 

12. 

18. 

14, 

15, 

16. 

17. 

18. 

10, 

20. 

21. 

సముద్రగుప్తుడు 

శంకరాచార్యులు 

అహిల్యాబాయి 

చంద్రగు ప్ర మౌర్యుడు 

స్నుబమణ్య భారతి 

గురునానక్ 

త్యాగరాజా 

రాణీ లక్ష్మీణాయి 

కవీరు 

నానా పుడ్నవీన్ 

రామానుజాచార్యులు 

లూ డా = ల; ళు coco OM అ తా ఆ 

అంగ —~ ర జా ఇం రివ ఆజా ఇది రిచి ఖా 

25 

00 

00 

50 

25 

26 

25 

00 

75 

00 

25 



ఇతర 

22. 

28. 

21. 

25. 

26. 

27. 

28. 

20. 

30. 

81. 

82. 

ఆదాన్ 

38. 

34. 

3. 

36. 

87. 

$8. 

పుస్తకములు 

భారత దేశము : నేడు - రేపు 

కల్మి : లేక నాగరకత భవిష్య తు 
జ్వాలాముఖి 

ఏక (ప్రపంచము - భారత దేశము 

జ్యూడీ లక్ష్మీ 

పోతన 

విజ్ఞానం విశేషాలు 

నవభారత విద్యా పునర్నిర్మాణము 

(పాక్ పశ్చిమ పవి(త్రాంగనలు 

మహా విషవ వీరుడు 

శాస్త్రవిజ్ఞానము మానవజీవితము 

= (పదాన్ 

పంజావీ కథలు 

ఐన్ గర్ వాడి 

స్త ఎతిరేఖలు 

తమిశళశకఠథలు 

జీవిత సంగహము 

వీరేశలింగము 

తయారీలోనున్న పుస్తకములు 

ఇండియా = దేశము : (పజలు 

1. 

ల 

8. 

వకులు 

సామాన్య భారతీయవకులు 

భారతదేశము - ఒక వర్యావలోకనము 

క్ 
ఆ (లో 

ఇచి ఊఉ ల = జా కిచి జా D> 66 ఆ OD 

© తా తా 0 కిచి 6 

తాత విరి > ta ల =*శ లః =శేి అచ «3 ౮౯౮; అ > Eo ళల అ ల ౯ అః 

60 

Tb 

60 

00 

26 

26 

[41 



142 

4. భూమి, మన్ను 
5. నాహెములు 

6. కూరగాయలు 
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10. హర్షుడు 
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12. స్వామి రామతీర్ర 
13. హరినారాయణ ఆపే 
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ఇతర (గంథములు 

18. మీరు _ మీ డేహానితి 
ళు 

17. ఆంత రికీయ్మాత్ర 




